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TINJAUAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN 
USAHA LAUNDRY DI KOTA MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula baku terhadap 
perjanjian yang terdapat pada nota jasa usaha laundry di Kota Mataram dan upaya 
yang dapat dilakukan konsumen terhadap kerugian yang di derita. Penelitian ini 
diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian ini yang di 
gunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian 
ini adalah : 1) perjanjian baku yang dibuat oleh pemilik tidak sesuai dengan 
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di 
dalam nota terdapat penglihan tanggung jawab pemilik usaha apabila terjadi 
kerusakan pada saat proses pencucian. 2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen 
terhadap kerugian yang ditanggung kepada penyedia jasa laundry yaitu dengan 
cara musyawarah kedua belah pihak agar masing-masing pihak tidak merasa 
dirugikan.

REVIEW OF APPLICATION OF RAW CLAUSULA IN LAUNDRY 
BUSINESS AGREEMENT IN MATARAM CITY

ABSTRACT

This study aims to find out the application of the standard clauses to the 
agreement contained in the laundry service business note in the City of Mataram 
and the efforts that can be done to the consumer losses suffered. This research is 
expected to be useful theoretically and practically. This research method that is 
used is method of normative and empirical research. The results of this study are : 
1) the standard agreement made by the owner does not comply with the law 
number 8 of 1999 concerning consumer protection which in the note there is the 
removal of the responsibility of the business owner in case of damage during the 
washing process. 2) Efforts that can be made consumers to the losses incurred to 
laundry service providers is by way of deliberation of both parties so that each 
party does not feel harmed.
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PENDAHULUAN

Saat ini jasa usaha laundry banyak membuka usahanya di daerah 

perkotaan dan daerah padat mahasiswa untuk mencari nafkah. Tetapi sering 

kali kita temukan para pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya 

menerapkan perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-

klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya 

tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Perjanjian semacam ini cenderung secara substansi hanya 

menuangkan dan menonjolkan hak-hak pihak yang berkedudukan lebih 

kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya 

posisinya yang lemah.

Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi 
(ekonominya) kuat.;

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi 
perjanjian itu.;

3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian 
tersebut;

4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Ciri-ciri perjanjian baku ini mengikuti dan menyesuaikan dengan 

perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan 

prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara 

bersangkutan. Dengan adanya perjanjian baku dalam syarat-syarat 
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perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena 

konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pengusaha.

Pelaku usaha laundry pada prakteknya tidak segan-segan 

mencantumkan klausula eksonerasi yang isinya mengurangi tanggung jawab 

akan tetapi sering kali membebaskan diri dari tanggung jawab yang tujuannya 

adalah mengarah kepada perolehan keuntungan sehingga hak-hak konsumen

jadi terabaikan.

Permasalahan ini menarik untuk ditelaah dan dibahas karena dalam 

praktek kehidupan sehari-hari, banyak konsumen terlibat dalam klausula baku 

tanpa disadarinya. Walaupun sadar, seringkali ia tidak berdaya mengatasi 

hambatan-hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena 

ada kalanya pemenuhan  kebutuhannya tidak dapat ditangguhkan.

Istilah perjanjian sering kita jumpai dalam hukum perdata, yaitu satu 

pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu 

sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini bisa disamakan dengan seorang 

konsumen yang menggunakan jasa laundry yang secara tidak langsung dia 

telah mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha laundry, dimana isi dari 

perjanjian tersebut tertuang di dalam nota pembayaran dimana isi perjanjian 

usaha jasa laundry tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban para pihak 

serta risiko yang timbul.

Dalam hal ini, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha 

jasa laundry dengan konsumen adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa 
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yang subjek hukumnya yaitu pelaku usaha dan konsumen sedangkan objeknya 

yaitu jasa. Perjanjian ini dapat dilihat sebagai suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu (Pelaku Usaha Jasa Laundry) menghendaki dilakukannya suatu 

pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dari pihak lawannya (konsumen) yang 

bersedia membayar upah atas jasa yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku pada saat menjalankan 

usahanya seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif dan 

norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

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. Mengingat pengertian klausula baku di dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen maka dapat dinyatakan bahwa klausula baku 

merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen dan secara umum dapat 

dikatakan suatu perjanjian.

Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai 

berikut:
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Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan mengenai paparan pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen 

mengandung aspek perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapat 

perlindungan bukan hanya fisik investor selaku konsumen produk dan jasa 

investasi, melainkan juga pada hak-haknya yang bersifat abstrak. 

Hak-hak konsumen merupakan suatu bentuk cerminan kepentingan-

kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik oleh 

para pelaku usaha. Oleh karena itu, jika berbicara tentang perlindungan 

konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya 

hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen itu sendiri sesungguhnya identik 

dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen sekaligus 

haknya.

Dilihat dari cakupan materinya, yang mempersoalkan masalah standar 

kontrak (klausula baku) dan tanggung jawab produk, maka hukum 

perlindungan konsumen masuk ke dalam hukum privat karena kedua masalah 

tersebut mempersoalkan hak-hak privat (hak keperdataan) dari konsumen yang 

timbul sehubungan dengan memperoleh dan memakai produk. Akan tetapi, 
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dilihat dari konteks hidup bernegara yang berwawasan pembangunan yang 

menuju kesejahteraan bersama, maka norma-norma hukum publik pun ikut 

dipertahankan sebab bagaimanapun juga seorang konsumen yang juga adalah 

warga negara, merupakan sumber daya pembangunan yang perlu dijaga 

kualitas hidupnya sehingga mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan 

suatu negara, Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen juga masuk ke 

dalam hukum public.
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PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan klausula baku pada perjanjian usaha jasa laundry di 

Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen

Bisnis  merupakan  aktivitas  perdagangan,  tetapi  di dalamnya  

meliputi  pula  unsur-unsur  yang  lebih  luas,  yaitu  pekerjaan,  profesi, 

penghasilan,  mata  pencaharian  dan  keuntungan,  serta  dilakukan  baik  

oleh perorangan maupun perusahaan. Globalisasi  saat  ini  telah  mendorong  

terjadinya  peningkatan  interaksi  dan transaksi antara konsumen dan pelaku 

usaha, ditandai dengan semakin banyaknya para  pelaku  usaha  yang  

beroperasi  di  bidang  usaha.  Obyek  dan  bidang  yang dijadikan  transaksi  

bisnis  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah  berkaitan dengan  

kebutuhan  barang  dan  jasa  baik  makro  maupun  mikro.  Saat  ini  terdapat 

beraneka  ragam  bentuk  usaha  jasa,  salah  satunya  yaitu  usaha  jasa  

pencucian pakaian atau laundry.

Keberadaan  bisnis  usaha  jasa  laundry  merupakan  salah  satu  

bentuk  kegiatan bisnis  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Perkembangan  

masyarakat  yang bertambah  modern  dan  berpikir  praktis  beserta  mode  

pakaian  yang  semakin berkembang dengan kualitas bahan yang semakin 

baik tentunya melahirkan jenis usaha  jasa  laundry  yang  juga  kian  maju,  

sehingga  bisnis  usaha  laundry bermunculan di mana-mana baik dari skala 

kecil hingga skala besar.
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Salah satu usaha yang terdapat di kekalik jaya yaitu usaha jasa laundry 

yang bernama Rumah Cuci Laundry, Bagus Laundry, dan Aska Laundry . 

Jasa usaha Rumah Cuci Laundry ini terletak di Jalan Panjitilar Nomor. 88 

Kota Mataram. Sedangkan Bagus Laundry terletak di Jalan Swakarya Nomor 

6B Kekalik,  Kota Mataram. 

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram memiliki luas wilayah 10,32 

km2 yang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu, Kekalik Jaya, Tanjung Karang 

Permai, Tanjung Karang, Karang Pule, dan Jempong Baru,1 5 (lima) Desa 

tersebut peneliti mengambil 1 (satu) Desa untuk dilakukan penelitian yaitu di 

Desa Kekalik jaya. Sebagian besar penduduk Desa Kekalik jaya bekerja 

sebagai pengusaha, karyawan, dan ada juga mahasiswa  karena di Daerah 

Kekalik jaya merupakan Daerah yang letaknya sangat menguntungkan bagi 

penyedia usaha khususnya jasa usaha laundry dikarenakan di Daerah ini  

dekat dengan perkantoran, banyaknya usaha yang ada, dan universitas 

mataram yang di sekitarnya merupakan pusat tempat tinggal mahasiswa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di beberapa jasa 

usaha laundry mengenai bagaimana proses kerja dan apa saja tindakan 

pemilik usaha apabila terjadi kerusakan di saat pencucian. Bahwa pihak

laundry sebelum melakukan pencucian akan memeriksa dengan teliti pakaian 

yang akan dicuci dari konsumen dan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian 

yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang konsumen pemilik usaha 

akan melakukan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi murni kesalahan 
                                                            
1Sumber hasil wawancara dengan karyawan kantor camat Sekarbela, pada tanggal 24 januari 2018
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dari pihak Laundry sebagai bentuk tanggung jawab kami, dengan melalui cara 

mengganti 5 kali biaya pencucian, mengganti dengan uang sesuai dengan 

harga pakaian/barang tergantung hasil musyawarah antar kedua belah pihak. 

(pemilik usaha laundry dan konsumen sebagai pengguna jasa). 

Sebagai jasa/usaha laundry yang bergerak dibidang pakaian maka 

beberapa jasa laundry yang saya datangi mempunyai Visi dan Misi :

a. Kualitas

b. Kepuasan pelanggan

c. Pakaian bersih, wangi rapih dan sehat

d. Menggunakan deterjen ramah lingkungan

e. Harga bersaing.2

Berkaitan dengan hal di atas penyedia jasa Laundry dalam klausula

bakunya menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap menyusutnya

pakaian, lunturnya warna sehingga dapat dikatakan bahwa klausula tersebut

tidak berkesesuaian dengan pengaturan dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 

KUHPerdata.

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen :

“bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat

                                                            
2 Hasil wawancara dengan yanti, pemilik usaha laundry, Daerah kekalik, Mataram, Tanggal 20      Desember 

2017.
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mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan”.3

Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat 3: pemberian

ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

tanggal transaksi. 

Pemberian ganti rugi yang dimaksud diatur dalam Pasal 19 ayat 2

yaitu:

“Ganti rugi 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”.4

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha 

memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. 

Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha 

tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen.

Terkait penelitian ini, substansi kalimat yang terdapat dalam nota  

pembayaran yang tedapat klausula baku pada usaha jasa laundry di atas

yang menyatakan “klaim berlaku 12 jam setelah barang diambil”. 

Substansi kalimat tersebut menyatakan adanya batasan mengenai 

keluhan yang dialami konsumen yaitu hanya pada saat  pengambilan 

barang/cucian, apabila diluar ketentuan tersebut keluhan konsumen tidak 

dapat diterima oleh penyedia jasa Laundry. Substansi kalimat tersebut 

sebagai suatu klausula menjadikan konsumen harus menerima konsekuensi 

                                                            
3Salim HS, Loc,Cit,
4 Ibid.
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tidak diterimanya keluhan pada waktu setelah terjadinya (purnatransaksi) 

dari  berlakunya klausula dalam nota pembayaran tersebut.

Perjanjian itu harus memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik, 

sebagaimana di dalam Pasal 1338 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa: 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan 

oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Hal itikad baik ini diperlukan ketika proses negosiasi, baik sebelum, 

selama dan setelah proses negosiasi dilaksanakan.

Hal ini dilakukan agar perikatan berlangsung sampai tujuan tercapai 

atau terpenuhi. Dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu, unsur itikad 

baik diperlukan untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada 

ketidakadilan. Pada prakteknya, perjanjian melakukan  jasa-jasa tertentu 

lebih banyak dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, dimana  pihak 

pertama yang berkuasa menentukan segala isi perjanjian. Sedangkan pihak 

kedua hanya diberikan dua pilihan yaitu menyetujuinya atau tidak 

menyetujuinya (menolak). Dalam hal ini pihak kedua tidak diberi 

kesempatan untuk melakukan negosiasi sebelumnya, sebagai bentuk tawar-

menawar untuk menemukan kesepakatan.

Ketentuan tentang itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 

ayat (2) dan (3) KUHPerdata apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang 

terdapat dalam nota pembayaran pada klausula baku usaha jasa yang 

menyatakan “tanggung jawab kami terhadap kehilangan maupun kerusakan 
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pakaian/barang terbatas sampai 5 kali biaya pencucian pakaian/barang yang 

bersangkutan”. Maka klausula baku ini tidak berkesesuaian dengan itikad

baik yang bersifat objektif karena ada ketentuan penggantian hanya sebatas 

5 kali. Hal ini mengarah kepada ketidakadilan bagi pengguna jasa Laundry

karena dimungkinkan nilai pakaian/barang jauh lebih besar dari nominal 

penggantian yang sudah ditentukan.

Hal tersebut di atas ternyata tidak didukung oleh hasil wawancara 

kepada pemilik usaha jasa, yang menyatakan bahwa  pihak jasa Laundry

melakukan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi murni kesalahan dari 

pihak Laundry sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat melalui cara 

mengganti 5 kali biaya pencucian, mengganti dengan uang sesuai harga  

pakaian/barang, mengganti dengan pakaian/barang yang sama atau sesuai 

dengan musyawarah antar kedua belah pihak.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari data yang diperoleh,  

bahwa penerapan klausula baku usaha jasa laundry di atas belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 

ayat (1) huruf a UUPK dan Pasal 19 ayat (1),(2), dan (3) UUPK serta dalam 

Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Hal ini nampak dalam ketentuan yang tertuang dalam nota yang 

dikeluarkan oleh pihak Laundry yang menyatakan bahwa kami tidak 

bertanggung jawab atas menyusutnya  pakaian, lunturnya warna

pakaian/barang, dan keluhan mengenai kerusakan hanya bisa diterima  pada 

saat pengambilan barang/cucian, serta hasil wawancara bahwa tanggung 
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jawab kami terhadap kehilangan maupun kerusakan pakaian/barang terbatas

sampai 5 kali biaya pencucian pakaian/barang yang bersangkutan.

B. Upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa laundry 

terhadap kerugian yang ditanggung.

Upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah usaha; ikhtiar ( 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar, dan sebagainya); daya upaya.5

Dalam hal ini konsumen memiliki hak seperti pada pasal 4 UUPK 

dijelaskan secara singkat oleh penulis

1. Hak atas kenyaman, keamanan, dan kesalamatan

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya

5. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian

8. Hak-hak untuk di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.

Dari uraian di atas point ke 7 (tujuh) konsumen berhak mendapat 

ganti rugi atas barang yang rusak/cacat. 

                                                            
5 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/ di askes pada tanggal 26 desember 2017.
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Berikut merupakan tabel jumlah responden berdasarkan pekerjaan :

Tabel 1. Jumlah Responden
Pekerjaan Jumlah

Mahasiswa 9

Pedagang/pengusaha 6

Pekerja kantoran 5

Total 20

Sumber : Data Hasil Wawancara

Dari total 20 (dua puluh) orang responden yang paling banyak 

adalah mahasiswa sebesar 14 (empat belas) orang dan pedagang sebesar 6 

(enam) orang.

Berikut ini data responden yang mengalami wanprestasi pihak 

laundry berupa tertukarnya pakaian, robeknya pakaian dan lunturnya 

pakaian ataupun prestasi pihak laundry.

Tabel 2. Jumlah Wanprestasi / Prestasi.
Wanprestasi / Prestasi Jumlah Orang

robek, tertukar dan luntur 3

Prestasi 17
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Total 20

Sumber : Data Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel diatas pengguna jasa laundry yang mengalami 

wanprestasi hanya 3 (tiga) orang dan prestasi dari pihak laundry 17(tujuh

belas) orang. Jadi disini hanya sedikit yang mengalami wanprestasi karena 

kelalaian pihak laundry.

Berikut ini data responden berdasarkan tanggung jawab pihak 

laundry berupa (ganti rugi berupa uang atau barang) yang wanprestasi.

Tabel 3. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Laundry.
Bentuk Tanggung Jawab Jumlah Orang

Ganti Rugi Uang 2

Ganti Rugi Barang 1

Total 3

Sumber : Data Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa konsumen lebih memilih 

penggantian kerugian berupa uang dengan jumlah 2 (dua) orang dan ganti 

rugi barang dengan jumlah 1 (satu) orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada konsumen yang 

bernama Hary Kurniawan mengenai upaya apa yang saudara lakukan 

apabila mengalami kerugian. Jawaban dari konsumen menutut ganti rugi 
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berupa uang kepada pemilik laundry apabila barang yang diterima cacat/ 

rusak. Dan konsumen yang penulis wawancarai mendapat ganti rugi antara 

setengah harga dari pakaian atau ganti rugi 2 kali sampai 5 kali harga cuci 

laundry.

Dalam suatu perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan 

dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), 

namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak 

tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan 

oleh debitor dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada 

perjanjian maupun undang-undang.

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan:6

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk   
berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

Ada saatnya suatu prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitor sebagai 

mana mestinya, hal itu dikarenakan:7

1. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, 

yang disebut dengan wanprestasi;

2. Keadaan memaksa, yakni di luar kemampuan debitor yang disebut  

dengan overmacht.

                                                            
6 Salim HS, Op,Cit, Hlm 58.
7 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta. Hlm. 45.
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Apabila dalam suatu perjanjian pihak debitor tidak dapat 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka ia dapat 

dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu hal di mana pihak yang berprestasi 

(debitor) tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak 

dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya.Bentuk-

bentuk Wanprestasi:8

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

A.  Tuntutan berdasarkan Wanprestasi ;

Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu 

Tergugat dan Penggugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu 

perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam 

perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan 

wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan 

akibat tidak dipenuhinya kewajiban, berupa kewajiban atas prestasi dalam 

perikatan. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam 

yaitu:9

                                                            
8  J Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya (Bandung, 1999), hlm.144
9 Happy Susanto. Op,Cit.Hlm 76.
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1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan ;

2. Debitur terlambat memenuhi perikatan ;

3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan ;

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah sebagai akibat 

penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang 

harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan asas Pacta Sunt 

Servanda10

Adapun bentuk ganti rugi pada asanya yang lazim dipergunakan adalah 

uang. Oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun Yurisprudensi, 

uang merupakan alat yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam 

menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk lain yang 

diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan kedalam keadaan 

semula (innatura) dan larangan untuk mengulangi.

Tuntutan ganti rugi apabila tidak dipenuhi akan bisa diperkarakan 

melalui jalur hukum karena menyangkut hak dari pihak konsumen yang tidak 

dipenuhi dan ganti rugi yang tidak dipenuhi sehingga pihak konsumen berhak 

melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan 

peradilan ditempat kedudukan konsumen. Artinya pihak konsumen sebagai 

korban dapat menempuh atau menggunakan instrumen hukum perdata dalam 

penanganan perkara ini.

Seperti yang dijelaskan pada pasal 23 UUPK

                                                            
10 Subekti, Raden. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1996, hal. 42,
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Pasal 23 : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan 

dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat 

digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke 

badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 23 mengatur mengenai pengajuan gugatan 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan 

Peradilan ditempat kedudukan konsumen. Artinya bahwa Konsumen sebagai 

korban dapat menempuh atau menggunakan instrumen hukum perdata dalam 

penanganan perkara ini.

Hal lainnya yang lebih menarik adalah adanya pengaturan tempat 

pengajuan gugatan ganti kerugian “di tempat kedudukan Konsumen” baik 

melalui BPSK maupun Badan Peradilan, dimana akan sangat memudahkan 

konsumen dalam menuntut haknya. Hal ini bertolak belakang dengan 

ketentuan pasal 118 HIR yang mengatur secara umum pengajuan gugatan 

perdata dilakukan ditempat tinggal Tergugat, ini berarti di tempat pelaku 

usaha berdomisili. Pengaturan ini akan banyak membawa kesulitan bagi 

konsumen yang akan menuntut haknya. Dengan ditentukannya tempat 

pengajuan gugatan “di tempat kedudukan Konsumen”, maka sangat 

memberikan kemudahan bagi konsumen11

Tapi dalam hasil wawancara saya kepada rangga ilhami sebagai 

pengguna jasa laundry yang pernah mengalami kerugian karena baju yang 

                                                            
11J Satrio,Op,Cit.Hlm 148.
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dilaundry mengalami kerusakan berupa sobekan dan tertukar pakaiannya 

menyelesaikan perkara tersebut dengan musyarawah dengan pemilik laundry 

agar tercipta jalan keluar. Dan juga dari hasil wawancara dengan beberapa 

responden tidak pernah sampai kasus wanprestasi ini sampai ke meja 

pengadilan rata-rata dari hasil wawancara ke responden menyelesaikan 

dengan cara musyarawarah. Sehingga tercipta kata ganti rugi dari kedua belah 

pihak .

Menurut pasal 1243 KUHPER yang berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, 

tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 

waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.12

                                                            
12 Ibid.
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PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan dengan didasarkan rumusan masalah sebagai 

berikut:

1. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari data yang diperoleh,  bahwa 

penerapan klausula baku usaha jasa laundry di atas belum dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf 

a UUPK dan Pasal 19 ayat (1),(2), dan (3) UUPK serta dalam Pasal 1239, 

Pasal 1243, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Hal ini nampak dalam 

ketentuan yang tertuang dalam nota yang dikeluarkan oleh pihak Laundry

yang menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas menyusutnya  

pakaian, lunturnya warna pakaian/barang, dan keluhan mengenai 

kerusakan hanya bisa diterima  pada saat pengambilan barang/cucian, 

serta hasil wawancara bahwa tanggung jawab kami terhadap kehilangan 

maupun kerusakan pakaian/barang terbatas sampai 5 kali biaya pencucian 

pakaian/barang yang bersangkutan.

2. Upaya yang dilakukan konsumen apabila terjadi kerugian

Konsumen menuntut ganti rugi kepada pemilik laundry karena kewajiban 

konsumen telah dilengkapi dan konsumen menuntut haknya. Tapi dalam 

hasil wawancara penulis bahwa permasalahan wanprestasi ini tidak 

sampai di bawah ke pengadilan. Tindakan pertama yang dilakukan 
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konsumen kepada pemilik laundry melakukan adalah musyawarah hingga 

terciptanya kata ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
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TINJAUAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN USAHA LAUNDRY DI KOTA MATARAM


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausula baku terhadap perjanjian yang terdapat pada nota jasa usaha laundry di Kota Mataram dan upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap kerugian yang di derita. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Metode penelitian ini yang di gunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) perjanjian baku yang dibuat oleh pemilik tidak sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di dalam nota terdapat penglihan tanggung jawab pemilik usaha apabila terjadi kerusakan pada saat proses pencucian. 2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap kerugian yang ditanggung kepada penyedia jasa laundry yaitu dengan cara musyawarah kedua belah pihak agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

REVIEW OF APPLICATION OF RAW CLAUSULA IN LAUNDRY BUSINESS AGREEMENT IN MATARAM CITY


ABSTRACT


This study aims to find out the application of the standard clauses to the agreement contained in the laundry service business note in the City of Mataram and the efforts that can be done to the consumer losses suffered. This research is expected to be useful theoretically and practically. This research method that is used is method of normative and empirical research. The results of this study are : 1) the standard agreement made by the owner does not comply with the law number 8 of 1999 concerning consumer protection which in the note there is the removal of the responsibility of the business owner in case of damage during the washing process. 2) Efforts that can be made consumers to the losses incurred to laundry service providers is by way of deliberation of both parties so that each party does not feel harmed.

PENDAHULUAN


Saat ini jasa usaha laundry banyak membuka usahanya di daerah perkotaan dan daerah padat mahasiswa untuk mencari nafkah. Tetapi sering kali kita temukan para pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Perjanjian semacam ini cenderung secara substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.


Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.;

2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.;

3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;

4. Bentuknya tertulis;

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Ciri-ciri perjanjian baku ini mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara bersangkutan. Dengan adanya perjanjian baku dalam syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pengusaha.

Pelaku usaha laundry pada prakteknya tidak segan-segan mencantumkan klausula eksonerasi yang isinya mengurangi tanggung jawab akan tetapi sering kali membebaskan diri dari tanggung jawab yang tujuannya adalah mengarah kepada perolehan keuntungan sehingga hak-hak konsumen jadi terabaikan.

Permasalahan ini menarik untuk ditelaah dan dibahas karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak konsumen terlibat dalam klausula baku tanpa disadarinya. Walaupun sadar, seringkali ia tidak berdaya mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya karena ada kalanya pemenuhan  kebutuhannya tidak dapat ditangguhkan.

Istilah perjanjian sering kita jumpai dalam hukum perdata, yaitu satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini bisa disamakan dengan seorang konsumen yang menggunakan jasa laundry yang secara tidak langsung dia telah mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha laundry, dimana isi dari perjanjian tersebut tertuang di dalam nota pembayaran dimana isi perjanjian usaha jasa laundry tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban para pihak serta risiko yang timbul.

Dalam hal ini, hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha jasa laundry dengan konsumen adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa yang subjek hukumnya yaitu pelaku usaha dan konsumen sedangkan objeknya yaitu jasa. Perjanjian ini dapat dilihat sebagai suatu perjanjian dimana pihak yang satu (Pelaku Usaha Jasa Laundry) menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dari pihak lawannya (konsumen) yang bersedia membayar upah atas jasa yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku pada saat menjalankan usahanya seharusnya memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.


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. Mengingat pengertian klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen maka dapat dinyatakan bahwa klausula baku merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen dan secara umum dapat dikatakan suatu perjanjian.

Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Berdasarkan mengenai paparan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan bukan hanya fisik investor selaku konsumen produk dan jasa investasi, melainkan juga pada hak-haknya yang bersifat abstrak. 

Hak-hak konsumen merupakan suatu bentuk cerminan kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, jika berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen itu sendiri sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen sekaligus haknya.

Dilihat dari cakupan materinya, yang mempersoalkan masalah standar kontrak (klausula baku) dan tanggung jawab produk, maka hukum perlindungan konsumen masuk ke dalam hukum privat karena kedua masalah tersebut mempersoalkan hak-hak privat (hak keperdataan) dari konsumen yang timbul sehubungan dengan memperoleh dan memakai produk. Akan tetapi, dilihat dari konteks hidup bernegara yang berwawasan pembangunan yang menuju kesejahteraan bersama, maka norma-norma hukum publik pun ikut dipertahankan sebab bagaimanapun juga seorang konsumen yang juga adalah warga negara, merupakan sumber daya pembangunan yang perlu dijaga kualitas hidupnya sehingga mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan suatu negara, Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen juga masuk ke dalam hukum public.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan klausula baku pada perjanjian usaha jasa laundry di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Bisnis  merupakan  aktivitas  perdagangan,  tetapi  di dalamnya  meliputi  pula  unsur-unsur  yang  lebih  luas,  yaitu  pekerjaan,  profesi, penghasilan,  mata  pencaharian  dan  keuntungan,  serta  dilakukan  baik  oleh perorangan maupun perusahaan. Globalisasi  saat  ini  telah  mendorong  terjadinya  peningkatan  interaksi  dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, ditandai dengan semakin banyaknya para  pelaku  usaha  yang  beroperasi  di  bidang  usaha.  Obyek  dan  bidang  yang dijadikan  transaksi  bisnis  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  adalah  berkaitan dengan  kebutuhan  barang  dan  jasa  baik  makro  maupun  mikro.  Saat  ini  terdapat beraneka  ragam  bentuk  usaha  jasa,  salah  satunya  yaitu  usaha  jasa  pencucian pakaian atau laundry.


Keberadaan  bisnis  usaha  jasa  laundry  merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan bisnis  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.  Perkembangan  masyarakat  yang bertambah  modern  dan  berpikir  praktis  beserta  mode  pakaian  yang  semakin berkembang dengan kualitas bahan yang semakin baik tentunya melahirkan jenis usaha  jasa  laundry  yang  juga  kian  maju,  sehingga  bisnis  usaha  laundry bermunculan di mana-mana baik dari skala kecil hingga skala besar.

Salah satu usaha yang terdapat di kekalik jaya yaitu usaha jasa laundry yang bernama Rumah Cuci Laundry, Bagus Laundry, dan Aska Laundry . Jasa usaha Rumah Cuci Laundry ini terletak di Jalan Panjitilar Nomor. 88 Kota Mataram. Sedangkan Bagus Laundry terletak di Jalan Swakarya Nomor 6B Kekalik,  Kota Mataram. 


Kecamatan Sekarbela Kota Mataram memiliki luas wilayah 10,32 km2 yang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu, Kekalik Jaya, Tanjung Karang Permai, Tanjung Karang, Karang Pule, dan Jempong Baru,
 5 (lima) Desa tersebut peneliti mengambil 1 (satu) Desa untuk dilakukan penelitian yaitu di Desa Kekalik jaya. Sebagian besar penduduk Desa Kekalik jaya bekerja sebagai pengusaha, karyawan, dan ada juga mahasiswa  karena di Daerah Kekalik jaya merupakan Daerah yang letaknya sangat menguntungkan bagi penyedia usaha khususnya jasa usaha laundry dikarenakan di Daerah ini  dekat dengan perkantoran, banyaknya usaha yang ada, dan universitas mataram yang di sekitarnya merupakan pusat tempat tinggal mahasiswa. 


Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di beberapa jasa usaha laundry mengenai bagaimana proses kerja dan apa saja tindakan pemilik usaha apabila terjadi kerusakan di saat pencucian. Bahwa pihak laundry sebelum melakukan pencucian akan memeriksa dengan teliti pakaian yang akan dicuci dari konsumen dan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang konsumen pemilik usaha akan melakukan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi murni kesalahan dari pihak Laundry sebagai bentuk tanggung jawab kami, dengan melalui cara mengganti 5 kali biaya pencucian, mengganti dengan uang sesuai dengan harga pakaian/barang tergantung hasil musyawarah antar kedua belah pihak. (pemilik usaha laundry dan konsumen sebagai pengguna jasa). 


Sebagai jasa/usaha laundry yang bergerak dibidang pakaian maka beberapa jasa laundry yang saya datangi mempunyai Visi dan Misi :

a. Kualitas

b. Kepuasan pelanggan

c. Pakaian bersih, wangi rapih dan sehat

d. Menggunakan deterjen ramah lingkungan


e. Harga bersaing.


Berkaitan dengan hal di atas penyedia jasa Laundry dalam klausula  bakunya menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap menyusutnya pakaian, lunturnya warna sehingga  dapat dikatakan bahwa klausula tersebut tidak berkesesuaian dengan pengaturan dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata.


Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :


“bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.


Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat 3:  pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang waktu 7  (tujuh)  hari setelah tanggal transaksi. 

Pemberian ganti rugi yang dimaksud diatur dalam Pasal 19 ayat 2 yaitu:


“Ganti rugi 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”.


Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen.

Terkait penelitian ini, substansi kalimat yang terdapat dalam nota  pembayaran yang tedapat  klausula baku pada usaha jasa laundry di atas yang menyatakan “klaim berlaku 12 jam setelah barang diambil”. 

Substansi kalimat tersebut menyatakan adanya batasan mengenai keluhan yang dialami konsumen yaitu hanya pada saat  pengambilan barang/cucian, apabila diluar ketentuan tersebut keluhan konsumen tidak dapat diterima oleh penyedia jasa Laundry. Substansi kalimat tersebut sebagai suatu klausula menjadikan konsumen harus menerima konsekuensi tidak diterimanya keluhan pada waktu setelah terjadinya (purnatransaksi) dari  berlakunya klausula dalam nota pembayaran tersebut.

Perjanjian itu harus memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik, sebagaimana di dalam Pasal 1338 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa: 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal itikad baik ini diperlukan ketika proses negosiasi, baik sebelum, selama dan setelah proses negosiasi dilaksanakan.


Hal ini dilakukan agar perikatan berlangsung sampai tujuan tercapai atau terpenuhi. Dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu, unsur itikad baik diperlukan untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada ketidakadilan. Pada prakteknya, perjanjian melakukan  jasa-jasa tertentu lebih banyak dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, dimana  pihak pertama yang berkuasa menentukan segala isi perjanjian. Sedangkan pihak kedua hanya diberikan dua pilihan yaitu menyetujuinya atau tidak menyetujuinya (menolak). Dalam hal ini pihak kedua tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi sebelumnya, sebagai bentuk tawar-menawar untuk menemukan kesepakatan.

Ketentuan tentang itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) dan (3) KUHPerdata apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang terdapat dalam nota pembayaran pada klausula baku usaha jasa yang menyatakan “tanggung jawab kami terhadap kehilangan maupun kerusakan pakaian/barang terbatas sampai 5 kali biaya pencucian pakaian/barang yang bersangkutan”. Maka klausula baku ini tidak berkesesuaian dengan itikad baik yang bersifat objektif karena ada ketentuan penggantian hanya sebatas 5 kali. Hal ini mengarah kepada ketidakadilan bagi pengguna jasa Laundry karena dimungkinkan nilai pakaian/barang jauh lebih besar dari nominal penggantian yang sudah ditentukan.

Hal tersebut di atas ternyata tidak didukung oleh hasil wawancara kepada pemilik usaha jasa, yang menyatakan bahwa   pihak jasa Laundry melakukan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi murni kesalahan dari pihak Laundry sebagai bentuk tanggung jawab yang dapat melalui cara mengganti 5 kali biaya pencucian, mengganti dengan uang sesuai harga  pakaian/barang, mengganti dengan pakaian/barang yang sama atau sesuai dengan musyawarah antar kedua belah pihak.


Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari data yang diperoleh,  bahwa penerapan klausula baku usaha jasa laundry di atas belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK dan Pasal 19 ayat (1),(2), dan (3) UUPK serta dalam Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.


Hal ini nampak dalam ketentuan yang tertuang dalam nota yang dikeluarkan oleh pihak Laundry yang menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas menyusutnya  pakaian, lunturnya warna pakaian/barang, dan keluhan mengenai kerusakan hanya bisa diterima  pada saat pengambilan barang/cucian, serta hasil wawancara bahwa tanggung jawab kami terhadap kehilangan maupun kerusakan pakaian/barang terbatas sampai 5 kali biaya pencucian pakaian/barang yang bersangkutan.


B.
Upaya yang dapat dilakukan konsumen pengguna jasa laundry terhadap kerugian yang ditanggung.


Upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah usaha; ikhtiar ( untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.


Dalam hal ini konsumen memiliki hak seperti pada pasal 4 UUPK dijelaskan secara singkat oleh penulis


1. Hak atas kenyaman, keamanan, dan kesalamatan

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya

5. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian

8. Hak-hak untuk di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian di atas point ke 7 (tujuh) konsumen berhak mendapat ganti rugi atas barang yang rusak/cacat. 


Berikut merupakan tabel jumlah responden berdasarkan pekerjaan :

Tabel 1. Jumlah Responden

		Pekerjaan

		Jumlah



		Mahasiswa

		9



		Pedagang/pengusaha

		6



		Pekerja kantoran

		5



		
Total 


		20





Sumber : Data Hasil Wawancara

Dari total 20 (dua puluh) orang responden yang paling banyak adalah mahasiswa sebesar 14 (empat belas) orang dan pedagang sebesar 6 (enam) orang.

Berikut ini data responden yang mengalami wanprestasi pihak laundry berupa tertukarnya pakaian, robeknya pakaian dan lunturnya pakaian ataupun prestasi pihak laundry.

Tabel 2. Jumlah Wanprestasi / Prestasi.

		Wanprestasi / Prestasi

		Jumlah Orang



		robek, tertukar dan luntur

		3



		
Prestasi


		17



		Total

		20





Sumber : Data Hasil Wawancara


Berdasarkan tabel diatas pengguna jasa laundry yang mengalami wanprestasi hanya 3 (tiga) orang dan prestasi dari pihak laundry 17(tujuh belas) orang. Jadi disini hanya sedikit yang mengalami wanprestasi karena kelalaian pihak laundry.

Berikut ini data responden berdasarkan tanggung jawab pihak laundry berupa (ganti rugi berupa uang atau barang) yang wanprestasi.

Tabel 3. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Laundry.

		Bentuk Tanggung Jawab

		Jumlah Orang



		Ganti Rugi Uang

		2



		Ganti Rugi Barang

		1



		Total

		3





Sumber : Data Hasil Wawancara


Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa konsumen lebih memilih penggantian kerugian berupa uang dengan jumlah 2 (dua) orang dan ganti rugi barang dengan jumlah 1 (satu) orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada konsumen yang bernama Hary Kurniawan mengenai upaya apa yang saudara lakukan apabila mengalami kerugian. Jawaban dari konsumen menutut ganti rugi berupa uang kepada pemilik laundry apabila barang yang diterima cacat/ rusak. Dan konsumen yang penulis wawancarai mendapat ganti rugi antara setengah harga dari pakaian atau ganti rugi 2 kali sampai 5 kali harga cuci laundry.


Dalam suatu perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitor dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun undang-undang.

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan:


“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk   berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.


Ada saatnya suatu prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitor sebagai mana mestinya, hal itu dikarenakan:


1. Kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, yang disebut dengan wanprestasi;

2. Keadaan memaksa, yakni di luar kemampuan debitor yang disebut  dengan overmacht.


Apabila dalam suatu perjanjian pihak debitor tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu hal di mana pihak yang berprestasi (debitor) tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya.Bentuk-bentuk Wanprestasi:


1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);


3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan


4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

A.  Tuntutan berdasarkan Wanprestasi ;

Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu Tergugat dan Penggugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban, berupa kewajiban atas prestasi dalam perikatan. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam yaitu:


1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan ;


2. Debitur terlambat memenuhi perikatan ;


3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan ;


Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah sebagai akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda


Adapun bentuk ganti rugi pada asanya yang lazim dipergunakan adalah uang. Oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan kedalam keadaan semula (innatura) dan larangan untuk mengulangi.


Tuntutan ganti rugi apabila tidak dipenuhi akan bisa diperkarakan melalui jalur hukum karena menyangkut hak dari pihak konsumen yang tidak dipenuhi dan ganti rugi yang tidak dipenuhi sehingga pihak konsumen berhak melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Artinya pihak konsumen sebagai korban dapat menempuh atau menggunakan instrumen hukum perdata dalam penanganan perkara ini.


Seperti yang dijelaskan pada pasal 23 UUPK

Pasal 23 : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.


Selanjutnya ketentuan Pasal 23 mengatur mengenai pengajuan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen. Artinya bahwa Konsumen sebagai korban dapat menempuh atau menggunakan instrumen hukum perdata dalam penanganan perkara ini.

Hal lainnya yang lebih menarik adalah adanya pengaturan tempat pengajuan gugatan ganti kerugian “di tempat kedudukan Konsumen” baik melalui BPSK maupun Badan Peradilan, dimana akan sangat memudahkan konsumen dalam menuntut haknya. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan pasal 118 HIR yang mengatur secara umum pengajuan gugatan perdata dilakukan ditempat tinggal Tergugat, ini berarti di tempat pelaku usaha berdomisili. Pengaturan ini akan banyak membawa kesulitan bagi konsumen yang akan menuntut haknya. Dengan ditentukannya tempat pengajuan gugatan “di tempat kedudukan Konsumen”, maka sangat memberikan kemudahan bagi konsumen


Tapi dalam hasil wawancara saya kepada rangga ilhami sebagai pengguna jasa laundry yang pernah mengalami kerugian karena baju yang dilaundry mengalami kerusakan berupa sobekan dan tertukar pakaiannya menyelesaikan perkara tersebut dengan musyarawah dengan pemilik laundry agar tercipta jalan keluar. Dan juga dari hasil wawancara dengan beberapa responden tidak pernah sampai kasus wanprestasi ini sampai ke meja pengadilan rata-rata dari hasil wawancara ke responden menyelesaikan dengan cara musyarawarah. Sehingga tercipta kata ganti rugi dari kedua belah pihak .


Menurut pasal 1243 KUHPER yang berbunyi :


Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.


PENUTUP


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dengan didasarkan rumusan masalah sebagai berikut:


1. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari data yang diperoleh,  bahwa penerapan klausula baku usaha jasa laundry di atas belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UUPK khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK dan Pasal 19 ayat (1),(2), dan (3) UUPK serta dalam Pasal 1239, Pasal 1243, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Hal ini nampak dalam ketentuan yang tertuang dalam nota yang dikeluarkan oleh pihak Laundry yang menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas menyusutnya  pakaian, lunturnya warna pakaian/barang, dan keluhan mengenai kerusakan hanya bisa diterima  pada saat pengambilan barang/cucian, serta hasil wawancara bahwa tanggung jawab kami terhadap kehilangan maupun kerusakan pakaian/barang terbatas sampai 5 kali biaya pencucian pakaian/barang yang bersangkutan.


2. Upaya yang dilakukan konsumen apabila terjadi kerugian


Konsumen menuntut ganti rugi kepada pemilik laundry karena kewajiban konsumen telah dilengkapi dan konsumen menuntut haknya. Tapi dalam hasil wawancara penulis bahwa permasalahan wanprestasi ini tidak sampai di bawah ke pengadilan. Tindakan pertama yang dilakukan konsumen kepada pemilik laundry melakukan adalah musyawarah hingga terciptanya kata ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
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