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BAB II 

TIINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

Klausula baku dapat dikategorikan sebagai perjanjian dimana 

klasula baku mengandung perikatan antar pihak secara sederhana. 

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

perikatan memiliki pengertian secara menyeluruh terhadap makna 

perjanjian. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 

tentang tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau 

perjanjian, baik karena undang-undang. 1Hal tersebut menyebabkan 

adanya kalimat Perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan 

ada perikatan yang lahir dari  undang-undang.   

Selain menjadi sumber persetujuan, perjanjian juga menjadi 

sumber perjanjian karena kedua belah pihak tersebut setuju dalam 

melaksanakan suatu perjanjian. Mengenai perjanjian itu sendiri 

diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

berbunyi “perjanjian adalah  suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.” Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata terdapat beberapa pendapat mengenai makna perjanjian 

yang dikemukakan oleh para ahli hukum, seperti yang disebut  

                                                             
1 Pasal 1233, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
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Subekti yaitu: “perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji kepada orang lain.”2 

B. Tinjauan Umum Pencantuman Klausula Baku 

Akibat dari kemajuan yang pesat dibidang bisnis, beragam cara 

dilakukan untuk memudahkan dalam kegiatan maupun perjanjian 

bisnis salah satunya adalah perjanjian sepihak yang disebut klausula 

baku. Dan tidak dipungkiri juga usaha pencucian pakaian juga 

membutuhkan pencantuman klausula baku pada kegiatan bisnisnya 

yang mana usaha dibidang jasa lebih banyak celah terjadinya 

sengketa. 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) menjelaskan “klausula baku sebagai aturan, 

ketentuan dan syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang 

dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Penjual jasa 

menyiapkan perjanjian yang sudah distandarisasi dengan ketentuan 

umum, konsumen hanya mempunyai dua opsi, yaitu persetujuan 

atau penolakan.3 

 Walaupun pencantuman klausula baku cenderung lebih 

merugikan pihak konsumen dikarenakan klausula baku berlaku 

dibuat secara sepihak dan konsumen harus menerimanya jika 

                                                             
2 http://repository.unpas.ac.id/34163/2/G.%20BAB%20II.pdf 
3Http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_99.htm 
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memilih menggunakan jasanya. Namun dengan demikian, klausula 

baku berperan penting dalam aktivitas perdagangan.4 Sulit 

dibayangkan jika usaha Laundry yang menggunakan perjanjian 

sederhana harus menggunakan perjanjian kontrak dan 

menegosiasikan syarat maupun ketentuannya setiap kegiatan jual 

beli dilakukan. 

Dengan alasan tersebut, kegiatan usaha laundry layak 

menggunakan metode pencantuman klausula baku yang tujuannya 

menjadi perjanjian maupun kontrak distandarkan atau lebih dikenal 

Standarized Agreement or Standarized Contract.5 

C. Tinjauan Umum Terhadap Hak Serta Kewajiban Konsumen 

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang  hak dan kewajiban konsumen diatur sebagai berikut : 

a. Hak Konsumen : 

 "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam pengonsumsian barang dan/atau jasa;” 

 “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan;” 

 “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;” 

                                                             
4 http://lawyer.fahrul.com/2016/03/pengertian-pengaturan-dan-dasar-hukum.html?m=0 
5https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce2b65ee9cd9/bahasa-hukum--klausula-
baku--klausula-yang-mengganggu 
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 “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan;” 

 “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut;” 

 “Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen;” 

 “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif;” 

 “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;” 

 “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;” 

 “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya.” 

b. Kewajiban Konsumen : 

 “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau 

jasa, demi keamanan dan keselamatan;”  
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 “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa;” 

 “Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;” 

 “Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen.”  

D. Tinjauan Umum Terhadap Hak Serta Kewajiban Pelaku 

Usaha 

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 hak 

dan kewajiban Pelaku Usaha diatur sebagai berikut : 

a. Hak Pelaku Usaha 

 “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan;” 

 “Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;” 

 “Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di 

dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen;” 

  “Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti 

secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;” 

 “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya;” 

b. Kewajiban Pelaku Usaha 
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 “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;” 

 “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan;” 

 “Memperlakukan atau melayani konsumen secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif;” 

 “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;” 

 “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;” 

 “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;” 

 “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” 6 

E. Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku 

                                                             
6 https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/ 
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Dengan dibuatnya suatu hukum atau aturan baru untuk toko 

tersebut, dibutuhkan dasar hukum yang tepat sebagai fondasi yang 

menopang aturan tersebut. Dimana dasar hukum yang mengatur 

tentang pencantuman klausula baku serta syarat maupun larangan 

dalam penantumannya. Dan penulis menemukan aturan yang paling 

tepat sebagai pedoman untuk menopang aturan yang merupakan 

luaran proyek penulis, yaitu : 

 “Undang -  Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Ketentuan 

Pencantuman Klausula Baku”7 

Pasal 18 

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 tanggungjawab 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 

                                                             
7 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang ketentuan pencantuman klausula baku 
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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 

olch konsumen secara angsuran.”  

2. “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang 

letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca 

secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” 8 

3. “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 

pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

                                                             
8 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang ketentuan pencantuman klausula baku 
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sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan 

batal demi hokum.”  

4. “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 

bertentangan dengan Undang-undang ini.”9 

 

                                                             
9 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang ketentuan pencantuman klausula baku 
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