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ABSTRAK 

Nama : Wakit Nanang Pebriantoro 

NIM : C 100 090 047 

Progam Studi : Sarjana Hukum 

Judul : Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Wawa Rental Mobil Kabupaten 

Sragen) 

Penelitian mengenai Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian 

Sewa Menyewa Mobil di Wawa Rental Kabupaten Sragen bertujuan untuk 

mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Wawa Rental. Penelitian ini bersifat 

diskriptif analisis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama 

melalui penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan tetap dilakukan untuk 

menunjang penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis 

secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat beberapa bentuk wanprestasi, yakni berupa tidak melakukan prestasi sama 

sekali, tidak mampu melaksanakan seperti apa yang dijanjikan, melaksanakan apa 

yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan tindakan yang dilarang dalam 

perjanjian. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan musyawarah, penyelesaian 

melalui pengadilan tidak pernah dilakukan. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 

Nama  : Wakit Nanang Pebriyantoro 

NIM  : C 100 090 047 

Study    : Program Bachelor of Laws 

Tittle  : Breach Of Contract And Completion Of Car Lend-Lease Agreement 

In Wawa  Rental Sragen Regency ( Case Study In Wawa Rental 

Sragen Regency) 

 

The research about Breach Of Contract And Completion Of Car Lend-bLease 

Agreement In Wawa Rental Sragen Regency intent to know breach of contract forms 

and breach of contract completion in the implementation of Car Lend-Lease 

Agreement at the Wawa Rental Sragen Regency. This research is a juridical 

empirical legal study intent to get primary data based on the field research. The 

literature research to prop the field research. Data that obtained from this research 

will be analyzed qualitatively and arranged descriptively. The Lend-Leasing 

Agreement that occurring there are many breach of contract forms, namely as 

doesn’t do achievement absolutely, not able to implement what was promised, carry 

aut what he promised but delayed, and does action that prohibited in agreement. In 

generally breach of contract completion forms mentioned above, are by the 

deliberation way earlier and not with appropriate jurisdictional procedural. 

 

Keyword: Agreement, Lend-Lease, breach of contract. 

 

PENDAHULUAN 

Pada era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam 

kerjasama di bidang jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak 

mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian salah 

satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Karena dengan adanya perjanjian sewa 

menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak 

yang menyewakan. Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat 

dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa 
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menyewa di atur dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdata. Berkaitan dengan hal tersebut, 

unsure-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 

1548 KUHPerdata tersebut adalah: 
1
 (1) Adanya pihak yang menyewakan dari pihak 

penyewa. (2) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. (3) Adanya subyek sewa 

menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak). (4) Adanya 

kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak yang menyewa 

atas suatu benda dan lain-lain. (5) Adanya kewajiban dari penyewa untuk 

menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Penggunaan mobil 

rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil 

dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu 

baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan 

rental mobil yang berakibat timbulnya suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat dalam sewa 

menyewa rental mobil dapat di buat secara lisan maupun tertulis. Perusahaan pelayanan 

rental mobil sudah banyak ditemukan, salah satunya perusahaan rental mobil yang ada di 

Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen adalah Wawa Rental. Mengenai waktu berakhirnya 

sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdata yaitu 

jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila 

waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, 

oleh karena itu jka waktu sewa menyewa yang ditentukan di dalam perjanjian telah habis 

maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula 

pada waktu barang diserahkan
2
. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena 

adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-

                                                           
1
 Kitap Undang-Undang hukum perdata, pasal 1548, hal 381 

2
 R. Subekti dan R Tjitrosudibi, op.cit. hlm 385 
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masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi atau overmacht. Overmacht atau 

keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena 

terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau 

tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan
3
. Wanprestasi adalah tidak 

terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiaban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan 

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor
4
. Wanprestasi dapat berupa

5
: (1) 

Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. (2) Melaksanakan apa yang 

dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. (3) Melakukan apa yang dijanjikannya 

tetapi terlambat. (4) Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Akan tetapi apabila di lihat lebih jauh, wanprestasi dan penyelesaiannya dapat di golongkan 

menjadi 2 (dua) bidang hukum yaitu: terkait dengan pidana dalam hal ini apabila salah satu 

puhak tanpa diketahui oleh pihak lain, mempunyai niat jahat dalam melaksanakan perjanjian 

sewa menyewa, antara lain: berniat untuk memiliki, menghilengkan mobil dengan scenario 

yang sudah disiapkan dan mobil digunakan untuk sarana penipuan kepada pihak lain (pihak 

ke-tiga). Sehingga hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak ke-tiga di selesaikan 

secara pidana. Sedangkan kewajiban antara pihak pertama (penyedia mobil) dengan pihak 

penyewa dapat diselesaikan secara perdata. Terkait dengan perdata setiap wanprestasi yang 

dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan pelanggaran dari isi perjanjian yang 

telah disepakati. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaiakan 

melalui persidangan perdata. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalahnya dapatlah di 

rumuskan sebagai berikut : (1) Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam 

                                                           
3
 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, hlm.27 

4
 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta,1984,hlm 44 

5
  Ibid, hlm.45 
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pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di Wawa Rental Kabupaten sragen? (2) 

Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental 

mobil di Wawa Rental Kabupaten Sragen? 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apa 

saja bentuk-betuk wanprestasi yang  dilakukan para pihak dalam pelaksananaan perjanjian 

sewa menyewa rental mobil di Wawa Rental Kabupaten sragen. (2) Untuk mengetahui 

bagaimana para pihak menyelesaikan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa rental mobil di Wawa Rental Kabupaten sragen. 

  Dengan di adakannya penelitian ini, diharapkan agar dapat bermanfaat: (1) Sebagai 

dasar dalam mencari solusi yang tepat, sehingga masalah wanprestasi dalam perjanjian  sewa 

menyewa mobil rental dapat dikurangi. (2) Sebagai dasar untuk dijadikan bahan pemikiran 

bagi para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa mobil rental, karena masih ada 

pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa mobil rental tanpa disertai bukti 

tertulis, hanya berupa ucapan atau lisan saja. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Jenis Penelitian ini dapat di golongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan 

sitematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta dan 

Penelitian ini dilaksanakan di Bulakrejo RT. 20, Desa Blimbing, Kecamatan 

Sambirejo, Kabupaten Sragen  Khususnya kediaman Bapak Ahmadi Sutopo, ST.   

Subyek Dalam penelitian responden yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian 
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adalah pihak yang terkait dalam surat perjanjian dan lainya yang dianggap dapat 

memberikan keterangan dan data yang diperlukan dengan menggunakan teknik 

sampling. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka 

langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah: ”suatu cara 

yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu dengan apa yang dinyatakan 

responden secara tertulis atau lisan dan juga diperilaku yang nyata dan dipelajari 

sebagai suatu yang utuh”.
6
 Dalam penerapan analisa data, penulis memakai cara atau 

model analisa yang disebut analisa data mengalir, artinya menganalisa data dengan 

mengumpulkan data dari hasil wawancara yang menggunakan sumber-sumber data 

primer. 

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di 

Wawa Rental Mobil 

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa meyewa mobil di Wawa Rental pernah terjadi 

wanprestasi. Menurut penelitian yang telah dilakukan penulis, terjadi beberapa bentuk 

                                                           
6
 Soeryono Soekamto,1991, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta, UI,Hal.23. 
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wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan (Wawa Rental) dan/ atau pihak 

penyewa, antaranya yaitu
7
: 

1. Tidak mampu memenuhi prestasi sam sekali. 

Bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan oleh pihak yang menyewakan yaitu 

Wawa Rental, adalah tidak dapat menyediakan kendaraan sewa pada waktu yang dijanjikan. 

Hal ini terjadi pada sewa menyewa yang pelaksanaannya tidak secara langsung atau sering 

disebut “boking” atau inden.  

Dalam keadaan tertentu, terdapat pemesanan mobil dengan sistem “boking” atau 

inden, dimana pihak penyewa tidak dapat datang ke lokasi Wawa Rental secara langsung. 

Pihak Wawa Rental pun juga menerima pemesanan dengan sistem “boking” atau inden 

tersebut dan akan mengirim mobil yang dipesan setelah pihak Wawa Rental telah 

memastikan identitas penyewa melalui survey. Seperti halnya perjanjian sewa-menyewa yang 

telah disepakati oleh pihak Wawa Rental dengan Bapak Bagyo pada tangga 3 juni 2012. 

Dalam kasus ini penyewa yakni Bapak Bagyo telah melakukan pemesanan mobil melalui 

telepon pada tanggal 2 Juni 2012. Beliau mengutarakan keinginannya untuk menyewa 1 

(satu) unit mobil Toyota Avanza keluaran Tahun 2009 dengan motif sewa untuk keperluan 

pribadi dalam rangka menghadiri pernikahan saudaranya di Karanganyar selama 2 (dua) hari, 

yaitu pada tanggal 5 Juni 2012 hingga 7 Juni 2012. Pemesanan dilakukan oleh Bapak Bagyo 

dengan jangka waktu 3 (hari) sebelum hari pemakaian, yaitu pada tanggal 2 Juni 2012. 

Setelah pemesanan tersebut, maka pihak Wawa Rental terlebih dahulu memastikan identitas 

penyewa. Hal ini dilakukan dengan cara pihak Wawa Rental mendatangi alamat si calon 

penyewa dan melakukan survey guna mendapatkan kecocokan data  yang di peroleh pihak 

                                                           
7
 Ahmadi Sutopo, Pengusaha rental Mobil Wawa Rent car, Wawancara pribadi, bulakrejo, minggu  16 

juni 2013, pukul 15:30 WIB. 
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Wawa ental pada saat pemesanan melaui booking atau inden. Ketika tiba waktu pengambilan 

barang sewa ternyata pihak Wawa Rental tidak mampu menyediyakan mobil sewa seperti apa 

yang telah di janjikannya sebelumnya kepada pihak Bapak Bagyo. 

Menurut keterangan pemilik Wawa Rental, hal ini jarang terjadi dalam pelaksanaan 

perjanjian sewa-menyewa. Jikalaupun terjadi pun pihak Wawa Rental akan bertanggung 

jawab atas tindakannya. Penyelesaian yang digunakan untuk permasalahan tersebut, biasanya 

pihak Wawa Rental akan terlebih dahulu mengupayakan kendaraan pengganti dengan jangka 

waktu maksimal 1 (satu) hari daru tanggal peminjaman yang telah disepakati. Namun, jika 

pihak penyewa tidak menerima tawaran tersebut maka sebagai salah satu wujud permohonan 

maaf kepada pihak penyewa pun pihak Wawa Rental akan mengembalikan uang yang telah 

diterima pihak Wawa Rental dari pihak penyewa sebesar 2 (dua) kali lipat dari uang yang 

telah diserahkan oleh pihak penyewa kepada Wawa Rental. Hal ini dilakukan sebagai salah 

satu wujud usaha untuk memuaskan pelanggan
8
.  

Menurut penulis, prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi baik oleh pihak Wawa 

Rental dan pihak  penyewa (Bapak Bagyo). Dalam hal ini pihak Wawa Rental telah 

melakukan  wanprestasi dimana pihak Wawa Rental tidak mampu memenuhi prestasi 

sebagaimana yang telah dijanjikannya, yaitu seharusnya diserahkan pada tanggal 5 Juni 2012, 

namun pihak Wawa Rental dapat memenuhinya pada tanggal 6 Juni 2012. 

2. Tidak mampu melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Wawa Rental telah penulis simpulkan, 

bahwa penyewa juga seringkali melakukan tindakan di luar perjanjian yang telah disepakati 

yaitu adanya penyewa  yang mengembalikan kendaraan (mobil) melebihi waktu yang telah 

                                                           
8
 Ahmadi Sutopo, Pengusaha rental Mobil Wawa Rent car, Wawancara pribadi, bulakrejo, minggu  16 

juni 2013, pukul 15:30 WIB. 
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diperjanjikan sebelumnya yang tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah di 

buat sebelumnya oleh kedua belah pihak. Salah satunya terjadi dalam perjanjian sewa-

menyewa mobil antara Wawa Rental dengan Bapak Sugeng. Perjanjian tertulis yang telah 

disepakati antara Bapak Sugeng dengan Wawa Rental salah satunya memuat adanya jangka 

waktu pengembalian mobil yaitu selama 12 (dua belas) jam sewa secara lepas kunci, namun 

dilaksanakan oleh Bapak Sugeng selama 18 (delapan belas) jam, sehingga terjadi overtime. 

Menurut penulis, pihak Bapak Sugeng telah melakukan Wanprestasi di mana pihak 

Wawa Rental telah memenuhi prestasi dengan menyerahkan 2 (dua) unit mobil Xenia 

keluaran tahun 2011 dengan warna abu-abu dang warna hitam dalam keadaan siap jalan dan 

prima dengan melakukan pengecekan secara berkala, sedangkan pihak Bapak Sugeng selaku 

penyewa melakukan perjanjian dengan kesepakatan awal menyewa selama 12 (dua belas) 

jam akan tetapi dalam pengembaliannya melebihi waktu yang di erjanjiakan yaitu 18 

(delapan belas) jam sehinggga melebihi waktu sewa selama 6 (enam) jam. Sedangkan jenis 

wanprstasi yang dilakukan adalah termasuk kategori kedua yaitu melaksanakan apa yang 

dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini penyewa wajib bertanggug 

jawab secara penuh atas keterlambatan yang dilakukannya. 

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapati adalah adanya tindakan yang tidak 

sesuai dengan apa yang diperjanjian antara  pihak Wawa Rental  dengan  penyewa yaitu 

mengenai bentuk wanprestasi yang dilakuakan oleh Bapak Basuki adalah melakukan apa 

yang dijanjikannya tetapi terlambat, keterlambatan dalam hal ini adalah mengenai 

pembayaran uang sewa. 

Menurut penulis, sikap Bapak Basuki ini merugikan pihak Wawa Rental walaupun 

beliau Bapak Basuki sudah Mempunyai iktikad baik Dengan meninggalkan jaminan kepada 
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pihak Wawa Rental yaitu satu kendaraan beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)  

atas wanprestasi yang dilakukannya yaitu tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan 

membayar sisa uang sewa yang telah di sepakati sebelumnya yaitu melunasi uang sewa 

setelah mengembalikan objek sewa. Mengenai wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa 

Bapak Basuki termasuk dalam kategori yang ketiga yaitu melakukan apa yang dijanjikan 

tetapi terlambat yaitu seharusnya melakukan pelunasan pembayaran pada waktu 

pengembalian yaitu tanggal 17 september 2012 namun pihak Bapak Basuki belum dapat 

memenuhinya dan hanya meninggalkan jaminan dan belum memberikan kepastian tanggal 

berapa akan melunasinya. 

4. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Wawa Rental yang penulis dapati adalah 

adanya tindakan yang melanggar atau dilarang menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan 

apa yang diperjanjian antara  pihak Wawa Rental  dengan  penyewa yaitu mengenai bentuk 

perjanjian yang dilakuakan oleh Bapak Rahmat yang beralamat di Belangan, Sepat, Masaran, 

Sragen dengan pihak Wawa Rental yang beralamat di Bulak rejo, Desa Blimbing, Kecamatan 

sambirejo, Kabupaten sragen adalah melakukan apa yang menurut perjanjian dilarang dalam 

hal ini Bapak Rahmat menggadaikan objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatzu xenia xi 

dengan Nomor Polisi AD 9166 YE keluaran tahun 2011 waran silver atas nama pemilik 

Bapak Ahmadi Sutopo, S.T. dalam hal ini Bapak rahmat datang langsung ketempat Wawa 

Rental dan Bapak rahmat juga telah membaca dan menyepakati apa yang ada dalam isi 

perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Wawa Rental secara atau dengan 

lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya  menyewa mobil kepada pihak Wawa Rental 

selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut di sewa untuk di 

gunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru di dirikan oleh bapak 
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Rahmat. dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa  

keseluruhan waktu sewa. 

Pihak Wawa Rental dalam hal ini merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang 

dilakukan oleh Bapak Rahmat yaitu harus menebusan barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil 

Daihatzu Xenia xi warna silver yang telah di gadaikan oleh Bapak rahmat  pihak kepada 

pihak ke 3 (tiga) dengan ketentuan pihak Bapak Rahmat haru mengembalikan semua 

tunggakan atas uang sewa dan gadai paling lambat tanggal 10 januari 201. Akan tetapi pihak 

Bapak Rahmat juga sudah memiliki Iktikad baik dengan berjanji akan mengganti uang 

selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas gadai yang dilakukannya dan akan 

berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang di minta oleh pihak Wawa Rental. 

b. Penyelesian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Wawa 

Rental Mobil Kabupaten Sragen 

Untuk penyelesaian atau solusi yang ditempuh Wawa rental dan pihak penyewa atas 

kasus-kasus wanprestasi yang terjadi, adalah sebagai berikut
9
: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

 Untuk kategori wanprestasi yang pertama yaitu yang pernah dilakukan oleh pihak 

Wawa Rental kepada penyewa Bapak Bagyo yang mana pihak Wawa Rental tidak dapat 

menyediyakan kendaraan sewa pada waktu yang dijanjikannya. Melalui perjanjian secara 

lepas kunci, perjanjian yang dilakukan antara Wawa Rental dengan Bapak Bagyo ini melalui 

system bokiing atau inden yang mana pihak penyewa (Bapak Bagyo) tidak datang secara 

langsung ke tempat Wawa Rental yaitu hanya Melalui telefon pada tanggal 2 juni 2012 

                                                           
9
 Ahmadi Sutopo, Pengusaha rental Mobil Wawa Rent car, Wawancara pribadi, bulakrejo, minggu  16  

juni 2013, pukul 15:30 WIB. 
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Bapak Bagyo dan perjanjian ini dibuat oleh para pihak mengikat  untuk mematuhinya. Sesuai 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : ”secara perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bapak Bagyo 

Mengutarakan keingginannya untuk menyewa mobil untuk keperluan pribadi dalam rangka  

menghadiri pernikahan saudaranya di Karanganyar selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 5 juni 

2012 sampai 7 juni 2012, ketika pihak Bapak Bagyo ingin menggunakan mobil pihak Wawa 

Rental tidak mampu memenuhinya dan menurut penulis, tindakan Wawa Rental ini telah 

melanggar asas pacta sunt servanda yang di atur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitap Undang-

undang Hukum Perdata.  

Akibat dari wanprestasi tersebut pihak penyewa Bapak Bagyo merasa sangat 

dirugikan atas ketidak sanggupan Wawa Rental dalam memenuhi kewajibannya, akan tetapi 

Pihak Wawa Rental bertanggung jawab  atas kejadian tersebut yaitu dengan mengupayakan 

mencarikan mobil pengganti guna untuk mengganti atas keterlambatan mobil yang telah di 

sewa Bapak Bagyo, menurut penulis pihak Wawa Rental telah melakukan Asas Iktikad baik 

yang mana mau bertanggung jawab atas keterlambatan mobil sewanya tersebut dan Bapak 

Bagyo hanya di kenyakan separo atau setengah dari kesepakatan harga sewa pada awal 

perjanjian. Wanprestasi tersebut sebenarnya juga merugikan pihak perusahaan Wawa Rental 

bila penyewa merasa dikecewakan mengingat dalam bidang usaha ini pelayanan / service 

merupakan hal penting bagi kelangsungan dan kesuksesan suatu usaha. Wanprestasi tersebut 

memberikan citra yang kurang baik bagi perusahaan penyewaan yang berkeinginan 

memperoleh jumlah pelanggan sebanyak-banyaknya.  

2. Tidak mampu melaksanakan seperti apa yang di janjikannya. 

Dengan adanya kasus yang pernh terjadi di Wawa Rental mobil, adalah antara Bapak 

Sugeng denganWawa Rental, dalam hal ini pihak Wawa Rental merasa sangat dirugikan 
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dengan terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam hal ini Bapak 

Sugeng, akibat dari terjadinya keterlambatan ini pihak Wawa rental berhak menuntut ganti 

kerugian atau denda kepada Bapak Sugeng, yang mana denda di di bebankan sejumlah 10% 

(sepuluh) per jamnya dari total harga sewa yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan total 

waktu sewa yang melebihi waktu perjanjian (overtime) yaitu selama 6 jam, sehingga total 

biaya denda yang harus di bayar oleh Bapak Sugeng adalah sebesar: 6 jam di kali 50.000 

yang di dapati hasil yang wajib di bayar bapak Basuki Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). 

3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

Menurut penulis, pihak Wawa Rental dalam penyelesaian masalah dalam kasus 

wanprestasi Tidak mampu memenuhi pembayaran pada waktu yang di janjikan.pihak Wawa 

Rental pertama melakukan secara musyawarah dengan pihak penyewa untuk mendapatkan 

kesepakatan yang tidak merugikan untuk kedua belah pihak apabila tidak tercapainya 

penyelesaian secra musyawarah pihak Wawa Rental akan menyelesaikannya dengan melalui 

jalur hukum. Akan tetapi dalam kasus ini  penyelesaian wanprestasi atas tidak mampu 

memenuhi pembayaran pada waktu yang dijanjiakan oleh Bapak Basuki terhadap pihak 

Wawa Rental melaui musyawarah telah memperoleh  kesepakatan yang tidak merugikan bagi  

kedua belah pihak, yaitu pihak Bapak Basuki bersedia membayar sisa atas sewa yang 

dilakukannya dengan tenggang waktu yang sudah di sepakati dengan pihak Wawa rental, hal 

inidikarenakan guna menjaga citra baik untuk rental dan mempertahankan langganan-

langganan yang sudah terjalin baik dengan pihak Wawa Rental 

4. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

  Untuk kasus yang didapati dari hasil wawancara dengan pihak Wawa Rental kali ini 

merupakan salah satu tindakan yang paling membuat pihak Wawa Rental Marah atas 

tindakan yang dilakukan oleh penyewa yaitu termasuk dalam kategori wanprestasi yang 
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keempat mengenai mobil yang digadaikan dan termasuk dalam kategori wanprestasi 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Rahmat dengan 

pihak Wawa Rental yaitu Bapak Rahmat ingin melakukan sewa mobil kepada pihak Wawa 

Rental yaitu tangggal 16 september 2012 dengan ketentuan waktu sewa selama 1 (satu) bulan 

dengan tanggal pengembalian 16 oktober 2012 yaitu 1 (satu) buah unit mobil Daihatzu Xenia 

xi warna silver tahun 2011. 

Menurut hasil analisis yang di dapat penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian yang 

dilakukan oleh pihak Wawa Rental dengan penyewa dilakukan bersama sama atau 

musyawarah guna mencapai suatu kesepakatan bersama guna tidak merugikan salah satu 

pihak karena menurut Wawa Rental pemecahan masalah apabila dilakukan secara bersama-

sama dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga nama 

baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap 

dalam melakukan sewa untuk selanjutnya. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

a. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Wawa Rental Mobil terdapat 

beberapa bentuk wanprestasi yaitu sebagai berikut: (1) Pihak Wawa Rental tidak 

mampu menyediyakan kendaraan sewa pada waktu yang dijanjikan atau tidak 

melaksanakan prestasi sama sekali, seperti yang dilakukan dalam pemesanan terlebih 
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dahulu atau disebut “booking”, yang dilakukan oleh penyewa Bapak Bagyo, pihak 

Wawa Rental Mobil tidak mampu menyedikan kendaraan padahal sudah di buat 

perjanjian secara tertulis sebelumnya. (2) Tidak mampu melaksanakan seperti apa 

yang dijanjikannya, seperti yang dilakukan oleh pihak penyewa Bapak Sugeng yang 

mana setelah disewakan kepada penyewa secara lepas kunci, akan tetapi pada waktu 

pengembaliyan kendaraan tersebut mengalami kelebihan waktu sewa (overtime). (3) 

Melaksanakan apa yang dijanjiakannya tetapi terlambat, seperti yang dilakukan 

peyewa Bapak Basuki pada saat jangka waktu sewa telah selesai penyewa 

mengembaliakan mobil seperti  sebagai mana mestinya, akan  tetapi penyewa tidak 

memenuhi kewajibannya yaitu belum mampu membayar biaya sewa secara penuh 

seperti apa yang telah dijanjikannya. (4) Melakukan yang menurut perjanjian dilarang 

“mengadaikan” objek perjanjian, seperti contoh kasus yang terjadi di Wawa Rental 

Mobil , satu unit mobil Xenia warna hitam yang di “sewa secara lepas” kunci yang 

dilakukan oleh Bapak Rahmat akan tetapi pihak penyewa tidak menggunakan 

sebagaimana mestinya yaitu  menggadaikan.  

b. Penyelesaian yang dialkukan dalam perjanjian sewa menyewa pada Wawa 

Rental mobil: (1) Pelaksanaan penyelesaian yang pernah terjadi di dalam pelaksanaan 

perjanjian sewa menyewa di Wawa Rental dengan penyewa dalam hal ini Bapak 

Bagyo yang dilakukan dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu “booking” yang 

mana pihak Wawa Rental tidak dapat menepatinya, wanprestasi ini diselesaikan 

dengan cara pihak Wawa Rental mengupayakan kendaraan pengganti terlebih dahulu 

atas kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu guna 
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kebaikan bersama. (2) Pelaksanaan penyelesaian yang pernah terjadi dalam 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Wawa Rental mobil, yang mana para pihak 

memandang tidak perlu melalui jalur hukum karena di anggap tidak efektif selama 

untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil 

mampu di selesaikan secara baik-baik demi kebaikan bersama.   

Saran  

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil, seharusnya para pihak 

harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta 

melaksanankannya. Oleh karena itu, pada saat melakukan perjanjian di harapkan 

memperoleh kejelasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus di sepakati, 

masalah pembayaran dan kewajiban yang di tanggung antar penyewa dan pihak yang 

menyewakan dan Sebaiknya pihak Wawa Rental Mobil harus lebih tegas dalam 

mengambil keputusan dan memberikan sanksi dalam hal penyewa melakukan 

wanprestasi, karena dengan sikap yang tegas di harapkan penyewa akan lebih berhati-

hati dan akan emenuhi kewajibannya kepada pihak yang menyewakan serta tidak 

akan mengulangi kesalahan terdahulu. 
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