
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu 

wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan 

semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain 

di dalam masyarakat tersebut.
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Manusia yang pada kodratnya terlahir sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari 

manusia lainya, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia membutuhkan orang lain. 

Dewasa ini banyak berkembang usaha-usaha bisnis, salah satunya adalah usaha jasa 

pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa laundry. Usaha ini banyak terdapat di 

kota-kota besar terutama di kota yang banyak terdapat mahasiswa. 

Kehadiran usaha jasa laundry memberikan dampak positif bagi mahasiswa, salah satunya 

dapat meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa yang semula mencuci pakaian dikerjakan 

sendiri menjadi tidak dengan adanya jasa laundry selain itu juga lebih efisien waktu dan tenaga. 

Dalam menjalankan bisnisnya, sering kali para pelaku usaha jasa laundry menerapkan 

perjanjian baku secara sepihak. 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan 

atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. 

Yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan, dan ukuran.
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Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:
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1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari 

debitur; 

2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut; 

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

4. Bentuknya tertulis; 

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual. 

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di 

Negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku 

dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. 

Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih 

terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha. 

Perjanjian baku itu sendiri biasanya dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha jasa laundry 

yang tercantum dipapan pengumuman yang ditempel didinding dan pada nota pembayaran 

laundry yang isinya antara lain sebagai berikut:
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1. Pengambilan barang harus disertai nota; 

2. Hak klaim dilayani maksimal 24 jam setelah pengambilan; 

3. Barang hilang/rusak diganti maksimal 10x ongkos satuan cuci; 

4. Kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian yang disebabkan sifat bahan bukan 

tanggung jawab kami; 

5. Kehilangan barang yang tertinggal didalam saku bukan tanggung jawab kami; 

6. Barang yang tidak diambil selama 1 bulan (krusakan/kehilangan) bukan tanggung 

jawab kami; 
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7. Konsumen dianggap setuju dengan syarat & ketentuan diatas. 

Berdasarkan data survei yang diperoleh di lapangan menemukan beberapa permasalahan 

dalam usaha jasa laundry yang dialami konsumen sebagai pengguna jasa laundry, antara lain :
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1. Peristiwa hilangnya barang seperti pakaian yang dicucikan ke laundry tersebut, dalam 

kasus konsumen yang menggunakan jasa laundry di Laundria Cibeunying Kolot kota 

Bandung mengenai penggantian 10x ongkos satuan cuci.
6
 Konsumen memang 

mendapatkan ganti kerugian tetapi coba analisis 10x ongkos satuan cuci contohnya 

konsumen mencuci pakaianya ke laundry di Laundria Cibeunying Kolot tersebut 4kg 

(empat kilogram) terdapat di dalamnya 20 (dua puluh) potong pakaian baik baju kaos, 

kemeja, celana dan lain-lain. 4kg (empat kilogram) x Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per 

kilogram sama dengan Rp. 20000 (dua puluh ribu rupiah) : 20 (dua puluh) potong 

macam-macam pakaian tadi sama dengan Rp. 1000 (satu ribu rupiah) x 10 (sepuluh) 

sama dengan Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah). Jadi apabila terjadi barang 

hilang/rusak yang dialami konsumen setelah menggunakan jasa laundry di laundry 

Laundria Cibeunying Kolot baik itu pakaian lama atau baru di beli beberapa hari oleh 

konsumen di ganti Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah) per satuan cuci. Maka jelas pihak 

konsumen masih dirugikan dalam hal ini, jika contohnya pakaian baju atau celana 

baru di beli oleh konsumen beberapa hari itu seharga Rp. 200000 (dua ratus ribu) 

meski pelaku usaha beritikad baik ganti rugi kepada konsumen, tetap saja konsumen 

masih dirugikan dan isi klausula baku atau perjanjian baku jasa laundry di Laundria 

                                                             
5 Hasil Wawancara Pribadi penulis  dengan Oky Ramadhan selaku konsumen pengguna jasa 
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Cibeunying Kolot pada poin nomor 3 (tiga) ini ada unsur pengalihan tanggung jawab 

pelaku usaha. 

2. Kerusakan/kelunturan pakaian dan tertukarnya pakaian konsumen dengan konsumen 

lainya serta pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Ketika konsumen mengeluh 

kepada pelaku usaha jasa laundry tentang masalah kerusakan/kelunturan pakaian 

yang dicucikan ke laundry tersebut, kerusakan/kelunturan dan sampai tertukarnya 

pakaian, mayoritas konsumen tidak puas dengan penanganan keluhan yang ditangani 

oleh pihak pelaku usaha jasa laundry. Pelaku usaha sesungguhnya harus lebih paham 

dan mengerti sifat bahan pakaian yang akan dicuci karena sudah menjadi “resiko atau 

tuntutan pekerjaan” yang mana telah mendirikan tempat usaha jasa laundry tersebut 

berarti sudah profesional dibidangnya sehingga wajar apablia konsumen menuntut 

ganti rugi, konsumen sudah beritikad baik membayar untuk menggunakan jasa 

laundry tersebut. Klausula baku atau perjanjian baku jasa laundry di Laundria 

Cibeunying Kolot pada poin 4 (empat) ini jelas masih ada menyatakan pengalihan 

tanggung jawab pelaku usaha. Permasalahanya adalah tidak sedikit konsumen masih 

tidak mengetahui akan keberadaan klausula baku yang di tuangkan oleh pelaku usaha, 

apakah klausula baku itu bertentangan dengan undang-undang atau sesuai dengan 

undang-undang. 

Adapun Pengaduan konsumen setiap bulan di laundry Laundria Cibeunying Kolot kota 

Bandung sebagai berikut :
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Tabel 1 : Daftar atau data pengaduan pelanggan/ konsumen pengguna 

          jasa laundry Laundria Cibeunying Kolot kota Bandung 

          selama tahun 2016. 
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No. Bulan Jumlah Pengaduan 

Konsumen  

Penanganan kasus Ket 

1 Januari 7 Di tempat  Selesai 

2 Februari 5 Di tempat Selesai 

3 Maret 3 Di tempat Selesai 

4 April 6 Di tempat Selesai 

5 Mei 5 Di tempat Selesai 

6 Juni 3 Di tempat Selesai 

7 Juli 3 Di tempat Selesai 

8 Agustus 2 Di tempat Selesai 

Sumber Data: Data di Laundry Laundria Cibeunying Kolot kota Bandung. 

Selain menerapkan perjanjian baku pada usahanya, pelaku usaha jasa laundry juga 

menerapkan klausula eksonerasi yaitu syarat yang secara khusus membebaskan pelaku usaha 

dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. 

Dalam perjanjian jasa laundry dapat dirumuskan klausula eksonerasi karena kesalahan 

pelaku usaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian, yaitu kerugian yang timbul karena 

kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. 

Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan prestasi terhadap pihak 

kedua. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian kerugian dibebankan kepada konsumen, dan 

pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab.
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Salah satu contoh penerapan klausula eksonerasi dalam penyelenggaraan jasa laundry 

biasanya mencantumkan kalimat “Kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian yang 

disebabkan sifat bahan bukan tanggung jawab kami”. 
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Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak salah satu pihak yang dituangkan 

dalam perjanjian secara masal atau secara individual. Terhadap perjanjian yang bersifat masal, 

lazimnya telah dipersiapkan terlebih dahulu formatnya dan diperbanyak serta dituangkan dalam 

bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku. 

Klausula eksonerasi selalu menguntungkan pengusaha, jika pengusaha dibebaskan dari 

tanggung jawab, maka dianggap tidak mempunyai kewajiban. 

Permasalahannya adalah bahwa didalam praktek sebagian besar perjanjian antara 

konsumen dengan pelaku usaha jasa laundry adalah merupakan perjanjian baku yang syarat-

syaratnya telah dibakukan terlebih dahulu oleh pengusaha dan konsumen hanya diberi pilihan 

menerima atau menolak. 

Klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha jasa laundry dengan konsumen 

pengguna jasa laundry terdapat dalam ketentuan layanan seperti apabila barang yang tidak 

diambil selama 1 bulan (kerusakan/kehilangan) bukan tanggung jawab kami. 

Padahal dalam kenyataannya konsumen dapat saja lupa untuk mengambil pakaian yang 

telah dicuci dikarenakan karena kesibukannya atau aktivitas yang begitu banyak. Selain itu juga 

apabila terjadi barang hilang/rusak diganti maksimal 10x ongkos satuan cuci, padahal dapat saja 

harga pakaian yang dicucikan tersebut tidak sebanding dengan jumlah ganti ruginya. 

Pembebasan tanggung jawab yang merupakan klausula baku tersebut secara jelas-jelas tidak 

diperkenankan. 

Namun dalam kenyataanya masih terdapat larangan pencantuman klausula baku yang 

dibuat oleh pelaku usaha jasa laundry yang mencantumkan bahwa barang hilang/rusak diganti 

maksimal 10x ongkos satuan cuci, kerusakan/kelunturan dalam proses pencucian yang 

disebabkan sifat bahan bukan tanggung jawab kami, kehilangan barang yang tertinggal didalam 



 

 

saku bukan tanggung jawab kami, serta barang yang tidak diambil selama 1 bulan  

(kerusakan/kehilangan) bukan tanggung jawab kami yang tercantum dalam klausula baku 

perjanjian jasa laundry di Laundria Cibeunying Kolot kota Bandung tentunya dalam hal ini dapat 

merugikan konsumen. 

Undang-Undang melarang penerapan perjanjian baku, sehingga dalam hal hubungan 

pelaku usaha dengan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan 

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:
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(1) 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 secara angsuran; 

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; 

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 konsumen secara angsuran. 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. 

(3) 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. 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentengan dengan Undang-

undang ini. 
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Dari ketentuan pasal tersebut perjanjian baku sangat penting diatur dalam sebuah undang-

undang karena dalam transaksi perdagangan baik barang maupun jasa perjanjian baku harus 

memenuhi prinsip kesetaraan para pihak untuk mengeliminir dominasi salah satu pihak dalam 

menentukan isi perjanjian baku, sehingga jika timbul kerugian yang diakibatkan karena kelalaian 

atau ketidak hati-hatian para pihak harus dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang 

salah dengan menerapkan sanksi yang adil menurut hukum.
10

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN TERHADAP 

KLAUSULA BAKU PERJANJIAN JASA LAUNDRY DI LAUNDRIA LAUNDRY 

CIBEUNYING KOLOT DIKAITKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan 

atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. 

Berdasarkan rumusan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum isi klausula baku perjanjian jasa laundry di Laundria 

Cibeunying Kolot kota Bandung bila dihubungkan dengan Pasal 18 UUPK? 

                                                             
10 David M. L. Tobing, Parkir dan Perlindungan Hukum  Konsumen, PT Timpani Agung, Jakarta, 

    2007, hlm 47. 



 

 

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen 

atas pencantuman klausula baku pada perjanjian jasa laundry di Laundria Cibeunying 

Kolot kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui akibat hukum isi klausula baku perjanjian jasa laundry di Laundria 

Cibeunying Kolot kota Bandung bila dihubungkan dengan Pasal 18 UUPK? 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan oleh 

konsumen atas pencantuman klausula baku pada perjanjian jasa laundry di Laundria 

Cibeunying Kolot kota Bandung? 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan maanfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah, mengembangkangkan, dan memperdalam wawasan yang lebih baik 

mengenai perjanjian baku, sehingga dapat membuka sifat yang lebih kritis terhadap 

sistem hukum nasional yang sudah ada. 

b. Lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus 

mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh. 

2. Kegunaan Praktis 



 

 

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus kalangan 

konsumen Indonesia mengenai hak-hak konsumen agar konsumen menyadari hak-

haknya sekaligus mengetahui perlindungan terhadap dirinya apabila dirugikan oleh 

pelaku usaha. 

c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khsusunya lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa konsumen baik melalui pengadilan maupun lembaga luar 

pengadilan, dan semua pihak terutama yang menyangkut perlindungan konsumen atas 

perjanjian baku yang bertentangan dengan UUPK. 

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Penggunaan perjanjian baku sudah dikenal secara umum oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Tujuan dibuatnya perjanjiian baku untuk memberikan kemudahan atau 

kepraktisan bagi para pihak yang bersangkutan. 

Penggunaan perjanjian baku memang dirasa menghemat waktu dan mempercepat proses, 

tetapi dapat merugikan salah satu pihak. Memang dalam kenyataanya pihak yang membuat 

perjanjian baku ini memiliki posisi cenderung lebih berat. Walaupun tidak diatur secara khusus 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian baku telah menjadi salah satu dari 

jenis-jenis perjanjian yang telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. 



 

 

Perjanjian baku berasal dari 2 (dua) kata yaitu kata “Perjanjian” dan kata “Baku” yang 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masing-masing berati:
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“Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak 

atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian 

itu. Baku adalah tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan standar.” 

Definisi perjanjian baku menurut para ahli memang sangat bervariasi sebagaimana 

diuraikan dibawah ini: 

Menurut Sutan Remy Sjahdeni: 

“Perjaniian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk 

merundingkan atau meminta perubahan.”
12

 

Menurut Hondius: 

“Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang 

masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.”
13

 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman: 

“Perjanjian baku sebenarnya adalah perjanjian yang isinya dibakukan syarat eksonerasi 

dan dituangkan dalam bentuk formulir,”
14

 

Perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen atau pelaku usaha, dan 

mengandung ketentuan yang berlaku umum (masal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya 

memiliki dua pilihan menyetujui atau menolaknya.
15
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Adanya unsur pilihan ini sementara pihak dikatakan, perjanjian baku tidaklah melanggar 

asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (take it) atau 

menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (leave it) itulah sebabnya perjanjian baku ini 

kemudian dikenal dengan nama take it or leave it contract.
16

 

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu:
17

  

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang/beberapa orang mengikatkan 

diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya.” 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun oleh satu pihak tidak luput dengan syarat 

sah suatu perjanjian. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:
18

 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Dalam hal pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian sangat 

perlu untuk dikaji guna membantu memahami ketentuan undang-undang mengenai sahnya suatu 

perjanjian. Suatu perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih 

mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang bersangkutan. 

Dalam suatu perjanjian terdapat 5 (lima) asas penting yang bertujuan untuk tercapainya 

kepastian hukum, ketertiban hukum, dan keadilan berdasarkan asas konsensualisme 

(berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian). Asas dalam perjanjian yang dimaksud sebagai 

berikut:
19
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    perjanjian.html,> di akses pada tanggal 19 September 2016 Pukul 21.13 WIB.  
18 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
19 Siagian, Alfred E.D., 2010, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli 



 

 

a. Asas kebebasan berkontrak; 

b. Asas konsensualisme; 

c. Asas kekuatan mengikat; 

d. Asas itikad baik (Good Faith); 

e. Asas kepribadian (Personality). 

Perjanjian jasa laundry di sini antara pelaku usaha jasa Laundria Cibeunying Kolot kota 

Bandung dengan konsumen (pengguna jasa laundry) menganut asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana hasil analisis yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sebagai berikut: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuantnya”. 

Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang, konsumen atau pelaku usaha, diberi 

kebebasan berkontrak untuk para pihak untuk: 

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 

3. Menentukan isi perjanjian dengan siapapun. 

4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. 

Sahnya suatu perjanjian berawal dari kesepakatan para pihak yang melakukan suatu 

perjanjian dan kesepakatan perjanjian berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak dan asas 

keseimbangan yang dalam asas ini mengkehendaki kedua belah pihak melaksanakan perjanjian, 

seperti kedudukan pihak jasa laundry yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk 
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memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan perusahaan jasa laundry dan konsumen 

pengguna jasa laundry seimbang.
20

 

Keberadaan perjanjian baku yang dibuat oleh jasa laundry yang tercantumkan dipapan 

pengumuman yang ditempel didinding dan di nota pembayaran laundry tersebut menyebabkan 

asas keseimbangan tersebut tidak tercipta karena kedudukan konsumen tidak mendapat hak 

untuk mengubah isi perjanjian. Perjanjian ini banyak memberi keuntungan pada pihak 

perusahaan jasa laundry tersebut. 

Shidarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia 

mengutip pendapat Sutan Remy Sjahdeni bahwa dalam kenyataannya KUHPerdata sendiri 

memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak itu. 

Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan 

dengan undang-undang. 

KUHPerdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian, 

yakni paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (bedrog). Ketiga alasan ini 

dimaksudkan oleh undang-undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan 

berkontrak.
21

 

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian baku, tidak lain karena 

dicantumkannya klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjian tersebut. 
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Klasula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan 

menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak 

produsen/pelaku usaha.
22

 

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian baku, terdapat 

dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 1 

ayat (10) dimana klausula baku didefinisikan sebagai: 

“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”. 

Definisi konsumen, yakni pengguna jasa laundry dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK yaitu: 

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

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

diperdagangkan”. 

Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK 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”. 

Hak konsumen dalam UUPK diatur dalam Pasal 4 UUPK yang berbunyi: 

a. Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
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h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sesuai dengan Kaidah dasar Pancasila yang ke lima yang menyebutkan “Keadilan Sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung asas keadilan yaitu hukum merupakan 

pencerminan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali dan 

dilanjutkan dengan asas hukum perdata seperti asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan 

itikad baik yang dihubungkan dalam hal permasalahan perlindungan hak-hak konsumen pada 

perjanjian baku.
23

 

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa: 

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Hal itu menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang 

telah disebutkan dalam pembukaan dan Undang-Undang 1945, maka perlu pengkajian tentang 

perlindungan hak-hak konsumen serta pengawasan pada Perjanjian baku khususnya dalam 

klausula baku perjanjian jasa laundry untuk mencapai tujuan keadilan yang tertera dalam 

pancasila, Pembukaan Undang-Undang dan Undang-Undang 1945  maupun teori hukum lainnya. 

Teori Keadilan menurut Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu kebijakan politik,
24

 

tetapi pemikirannya tentang keadilan sangat rasional. Pemikiran Aristoteles mendekati keadilan 

dari sisi persamaan, di sisi lain persamaan bisa pula dikecualikan. 

Pendekatan dari sisi kesamaan, Aristoteles menghendaki agar asas-asas persamaan 

diberikan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar 
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pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan 

terhadapnya.
25

 

Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong 

adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut :
26

 

1. Keadilan komutatif ini adalah memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat 

mungkin dengan haknya (to give each one his due) tidak sama rata; 

2. Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan 

jasa-jasa yang telah diberikan; 

3. Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

orang lain kepada kita sendiri; 

4. Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah 

menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan; 

5. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik 

seseorang yang telah tercemar. 

Pengertian keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap 

orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (to give each one his due) tidak sama rata. 

Mengusahakan keadilan komutatif ini merupakan pekerjaanya para hakim. Misalnya 

menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian 

yang dideritanya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan 

orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.
27
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Manfaat dari keadilan komutatif tersebut ialah menegakan keadilan yang ada di dalam 

masyarakat, mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di masyarakat, menciptakan hukum 

yang adil, menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, mengurangi pandangan masyarakat 

yang sebelah mata dari hukum yang ada. 

F. Metode Penelitian 

Langkah-langkah ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian dan cara 

pengelolahan serta analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada 

masalah dan tujuan penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut 

masalah yang diteliti.
28

 Dan selanjutnya meneliti sejauhmana peraturan perundang-

undangan di Indonesia mengatur mengenai dan mengantisipasi perkembangan klausula 

baku atau perjanjian baku dalam UUPK yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini 

adalah klausula baku perjanjian jasa laundry. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian 

hukum yang berarti penelitian terhadap pasal-pasal yang mengatur hal yang menjadi 

permasalahan di atas. Juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan 

aspek-aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, 

ketentuan-ketentuan hukum mengenai klasula baku atau Perjanjian baku jasa laundry. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan 

sumber data sekunder, yang antara lain terdiri dari: 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

pencantuman klausula baku dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar 

mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-

ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada. 

Bahan-bahan hukum primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dangan 

hukum primer, misal seperti  buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil 

penelitian, dan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan-bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti artikel, surat 

kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui 

internet. 

b. Observasi 



 

 

Yaitu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap 

gejala-gejala subjek yang diselidiki.
29

 Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di 

Laundry Laundria Cibeunying Kolot Kota Bandung. 

c. Wawancara 

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai 

tujuan  tertentu.
30

 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 

pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian yang akan diangkat, dalam 

hal ini usaha jasa laundry Laundria Cibeunying Kolot Kota Bandung. Studi dokumen, 

yakni dengan mengkaji klasula baku perjanjian jasa laundry. 

4. Teknik Analisis Data 

Dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, penulis akan mencoba 

mencari  kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Normatif karena 

penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai 

hukum positif. 

Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif 

sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Analisis data dilakukan 

secara tersistematis sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan 

permasalahan yang di teliti, selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar 

hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan untuk menarik suatu 

kesimpulan.
31

 

5. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu: 

a. Instansi: 

1) Laundry Laundria Cibeunying Kolot Kota Bandung yang beralamat di Jl. 

Cibeunying Kolot No. 2, Bandung. 

2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang beralamat di Jl. Matraman 

No.17, Bandung. 

b. Perpustakaan: 

1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jl. AH. Nasution No. 105. 

Bandung, Jawa Barat 40614. 

2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Kawaluyaan 

Indah II No. 4 Kota Bandung 

 

 

 

 


