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ABSTRAK 
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain 
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hasil 
pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi hukum dari perjanjian laundry 
adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; (2)Konsumen tidak 
memperoleh perlindungan hukum dalam hal terjadi: (a) Cucian yang rusak karena 
sifat bahan atau luntur serta kondisi tersebut tidak diberitahukan kepada 
pengusaha laundry, (b)Pengajuan keberatan yang dilakukan oleh konsumen 
melebihi batas waktu yang telah ditentukan, (c) Perbedaan jumlah barang cucian 
antara pengusaha laundry dengan konsumen, (d) Barang-barang berharga yang 
tertinggal dalam cucian dan hilang saat dalam proses mencuci, karena klausula 
eksonerasi yang telah disepakati tetap mempunyai kekuatan mengikat dalam 
praktiknya.  
 
Kata kunci: konstruksi hukum jasa laundry, perlindungan hukum 
 
ABSTRACT 
Agreement is an eventin which a promise to another person or in which two men 
were each promised to implement something. The result sof this study show that: 
(1) The legal construction of laundry agreement is an agreement to perform 
specific services; (2) Consumers do not obtain legal protection in the event of: (a) 
The laundry damaged or fadeddue to the nature of the material and the condition 
is not notified to the employer laundry; (b) Appea lmade by the consumer exceed 
sa specified time limit; (c) Difference a mount of laundry goods between 
entrepreneur swith consumer laundry; (d) Valuable sare left in the laundry and 
lost during the washing process, because the exoneration clause agreed still have 
binding forcein practice.  

 
Keywords: construction law laundry services, legal protection 
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PENDAHULUAN 

Awalnya usaha laundry kiloan hadir di sekitar kos-kosan atau kampus dan 

membidik para mahasiswa yang malas mencuci. Kenyataannya, jasa laundry 

kiloan juga digemari oleh kalangan rumah tangga yang lebih luas. Kesibukan 

rumah tangga membuat banyak orang merasa tak sempat mencuci. Bukan hanya 

tak sempat, sebagian besar dari mereka menganggap kegiatan cuci cukup 

menyengsarakan dan lebih baik mereka melakukan kegiatan lain yang lebih 

produktif.1 

Secara kodrati, manusia diciptakan sebagai mahluksosial, menjalin 

interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi tidak 

terhindarkan adanya. Walaupun manusia itu pada hakikatnya bebas, independen, 

tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan 

sosial, demikian diungkapkan Rousseau dalam bukunya “kontrak sosial”. Dalam 

aktifitas kehidupan, baik yang bernuansa bisnis maupun sosial, kita dihadapkan 

pada sebuah instrumen hukum yang namanya hukum perikatan atau hukum 

perjanjian.2 

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.3 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain 

                                                            
1 Waneka Solusi, 2012, “Ayo Mulai Usaha Laundry Kiloan”, Diunduh dari 

http://wirausahaindonesia.com/archives/ayo-mulai-usaha-laundry-kiloan#.UVPMORfwaOM  pada 
hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013, pukul 11.17 WIB. 

2Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi, Bogor: 
Ghalia Indonesia, hal.17. 

3R. Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Intermasa, hal. 1. 
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atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal.4Berdasarkan ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

tentang Perikatan, dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lain orang”. 

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata sumber-sumber perikatan adalah 

perjanjian dan undang-undang.5Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. 

Pembedaan tersebut adalah sebagai berikut:  (1) Perjanjian timbal balik; (2) 

Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban; (3) Perjanjian bernama 

(benoemd, specified) dan perjanjian tidak bernama (onbenoemd, unspecified); (4) 

Perjanjian campuran (contractus sui generis); (5)Perjanjian obligator; (6) 

Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst); (7) Perjanjian konsesual dan 

perjanjian riil; (8) Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya.6 

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama 

sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi 

nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak 

terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V s/d XVIII 

KUHPerdata. Di luar perjanjian bernama tumbuh perjanjian yang tidak bernama 

yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat 

di dalam masyarakat.7 

                                                            
4Ibid. 
5Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III 

Tentang Perikatan Dan Penjelasannya, Bandung: Alumni, hal. 7. 
6Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni,hal. 19-21. 
7Ibid., hal. 19. 
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Disamping itu masih juga dikenal adanya perjanjian-perjanjian yang tidak 

diatur secara khusus di dalam undang-undang tetapi yang dalam praktek 

mempunyai nama sendiri yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur-

unsur beberapa perjanjian bernama, tetapi terjalin menjadi satu sedemikian rupa, 

sehingga perjanjian yang demikian itu tak dapat dipisah-pisahkan sebagai 

perjanjian yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya adalah perjanjian in de kost 

antara anak kost dengan induk semangnya.8 Contoh lain adalah perjanjian sewa 

beli.9 

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan 

atau diperdagangkan.10Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat 

perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban 

konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah secara cermat, 

beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung 

jawab pengusaha. Bahkan terlintas kesan bahwa pengusaha berusaha supaya 

bebas dari tanggung jawab. Keadaan ini dirumuskan sedemikian rapi singkat 

kurang dapat dipahami oleh konsumen ketika membuat perjanjian dengan 

pengusaha.11 Klausa seperti “barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan” 

merupakan hal yang lazim ditemukan pada toko-toko.12 

                                                            
8J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hal. 118. 
9Ibid., hal. 119. 
10Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, 2005, Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi, 

Jakarta: Grasindo, hal. 128-129. 
11Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan 

Perdagangan, Bandung: Citra Aditya Bakti., hal.18. 
12Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, hal. 23. 
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Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi problematika adalah seperti apa 

konstruksi hukum yang membangun perjanjian laundry antara pengusaha jasa 

laundry dengan konsumen mengingat banyaknya perjanjian yang tumbuh di 

masyarakat dan seberapa besar tanggung jawab pengusaha jasa laundry terhadap 

kerugian yang dialami oleh konsumen. Maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “PERJANJIAN DAN LAUNDRY: Studi tentang 

Konstruksi Hukum Jasa Laundry di Surakarta”. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah konstruksi 

hukum dari perjanjian laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundry dengan 

konsumen?(2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat 

dalam perjanjian laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundy dengan 

konsumen? 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konstruksi hukum dari 

perjanjian laundry antara Perusahaan Laundry dengan konsumen, serta 

mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundry dengan konsumen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

Jenis Penelitianbersifat deskriptif; (2) Metode Pendekatan dengan menggunakan 

pendekatan doktrinal; (3)Lokasi Penelitian adalah usaha-usaha laundry yang 

terletak di sekitar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta; (4) 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dan data primer; (5) Metode pengumpulan data dengan studi  kepustakaan; (6) 

Metode Analisis Datadengan menggunakan metode normatif kualitatif. 



9 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Hukum Dari Perjanjian Laundry Yang Dilakukan Antara 
Perusahaan Laundry Dengan Konsumen 
 

Subjek hukum dari perjanjian laundry adalah pengusaha laundry sebagai 

pihak penyedia jasa dan konsumen sebagai pihak pengguna jasa. Sehingga subjek 

hukum dalam perjanjian laundry termasuk dalam unsur-unsur subjek hukum 

dalam perjanjian melakukan jasa tertentu. 

Objek dari perjanjian laundry adalah untuk melakukan suatu pekerjaan 

yang oleh konsumen, pengusaha laundry diberikan kebebasan untuk melakukan 

tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. 

  Hak dan kewajiban yang terdapat pada masing-masing pihak tersebut 

terdapat suatu hubungan timbal balik dimana dengan dilaksanakannya kewajiban 

maka akan terjamin hak-hak dari masing-masing pihak, yaitu apabila pengusaha 

laundry melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan yang 

semaksimal mungkin kepada konsumen, maka pengusaha laundry akan 

mendapatkan haknya yaitu berupa pemberian upah dari konsumen, begitu pula 

dengan konsumen apabila konsumen melaksanakan kewajibannya yaitu 

membayar sejumlah uang kepada pengusaha laundry sebagai imbalan/upah atas 

pelayanan yang diberikan oleh pengusaha laundry, maka konsumen akan 

mendapatkan haknya yaitu berupa hasil pekerjaan yang maksimal dalam hal ini 

adalah mendapatkan hasil cucian yang bersih dan wangi. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian laundry yang dilakukan antara 

pengusaha laundry dengan konsumen adalah sebagai berikut:(1) Adanya pihak 

yang melakukan pekerjaan (pengusaha laundry) dan pihak yang memerintahkan 
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pekerjaan itu untuk dilakukan (konsumen); (2) Adanya pekerjaan yang dilakukan 

oleh pihak pengusaha laundry atas dasar perintah konsumen. Pengusaha laundry 

diberikan kebebasan melakukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh konsumen; (3) Adanya pemberian upah oleh konsumen kepada 

pihak pengusaha laundry sebagai imbalan atas dikerjakannya tujuan yang 

diinginkan oleh konsumen. 

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian laundry, maka 

perjanjian laundry dapat dikatakan termasuk dalam jenis perjanjian melakukan 

jasa tertentu. Ciri-ciri dari perjanjian melakukan jasa tertentu adalah suatu pihak 

menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai 

sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak 

lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang akhli dalam melakukan 

pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarip untuk jasanya itu.13 

Pada perjanjian untuk melakukan jasa tidaklah, seperti dikatakan, ada “hubungan 

dinas” dan bahkan tidak ada hubungan bawahan.14 Tidak adanya hubungan dinas 

dan bahkan tidak adanya hubungan bawahan dapat dibuktikan dengan adanya 

pemberian kebebasan dari konsumen kepada pengusaha laundry untuk melakukan 

tahapan-tahapan atau cara-cara melakukan pekerjaannya sehingga dapat 

menyelesaikan tujuan yang diharapkan oleh konsumen. 

 
 

                                                            
13Ibid. 
14H. F. A. Vollmar, 1984, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, Jakarta: Rajawali, hal. 

340. 
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Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian 
Laundry Yang Dilakukan Antara Perusahaan Laundy Dengan Konsumen 
 

Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: 

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen 
setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. 
 
Disitu jelas bahwa kedudukan dari konsumen adalah setara dengan pelaku 

usaha laundry, hal ini berdasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan 

mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena 

faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang 

mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.15 

Hak-hak konsumen yang diberikan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan perjanjian melakukan 

jasa tertentu, terdiri atas: 

(a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa; 

(b) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  

(c) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan;  

(d) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
 
Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdiri atas: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; 

                                                            
15Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung:Citra 

Aditya Bakti, hal. 27. 
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b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. 

 
Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan perjanjian melakukan jasa 

tertentu, terdiri atas: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen. 
 
Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan perjanjian melakukan jasa 

tertentu, terdiri atas : 

a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan, dan pemeliharaan; 

b. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 

c. 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 diperdagangkan; 

d. Memberi konpensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
 
Dalam perjanjian melakukan jasa tertentu (perjanjian laundry), pengusaha 

mempunyai kewajiban untuk:Pertama, Melakukan suatu pekerjaan tertentu atas 

permintaan dari konsumen.  Dalam hal ini bagaimana caranya pengusaha tersebut 

melakukan pekerjaanya, diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha sesuai dengan 
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keahliannya (konsumen tidak mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan, 

cara kerja pengusaha).16Kedua, Pengusaha “diwajibkan merawat barang yang 

dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia 

memelihara barang-barangnya sendiri” (Pasal 1706 KUH Perdata). Kewajiban 

pemeliharaan barang terhitung sejak adanya penetapan kontrak dan penyerahan 

barang. Pemeliharaan harus dilakukan dengan pemeliharaan yang “memberi 

kepastian” atas keselamatan barang, sesuai dengan isi dan sifat persetujuan yang 

dibarengi dengan sikap iktikad baik.17Ketiga, Kewajiban yang hampir sama 

pentingnya dengan kewajiban pemeliharaan barang ialah kewajiban 

“mengembalikan” barang titipan dalam keadaan seperti semula (Pasal 1694 KUH 

Perdata). Kewajiban pengembalian barang itu timbul, apabila waktu yang 

diperjanjikan telah mencapai akhir. Ataupun yang harus dikembalikan ialah 

barang yang diterima semula.18 

Konsumen juga memiliki kewajiban dalam perjanjian melakukan jasa 

tertentu (perjanjian laundry), yaitu wajib “membayar upah” kepada pihak yang 

menerima titipan (pengusaha) sepanjang mengenai upah titipan ada ditentukan 

dalam perjanjian.19 Upah disini merupakan hak dari pengusaha untuk 

mendapatkannya atas pekerjaan tertentu yang telah dilakukan sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

                                                            
16Kelik Wardiono, 2005, Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah 

Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, Surakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 74. 

17M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung:Alumni, Hal. 283. 
18Ibid, Hal. 285. 
19Ibid, Hal. 289. 
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Bila diperhatikan, hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan 

hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban 

konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.20Konsumen yang 

terlibat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula 

bakudianggap telah memperoleh perlindungan hukum apabila pengusaha laundry 

dapat memenuhi kewajibannya serta konsumen mendapatkan hak-haknya sebagai 

konsumen. 

Berikut adalah klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang terdapat 

pada nota pembayaran di Perusahaan Laundry yang dalam pelaksanaannya 

mengikat bagi konsumen: Pertama, Cucian yang rusak karena sifat bahan/kain 

bukan tanggung jawab kami; Cucian luntur yang tidak diberitahukan kepada kami 

diluar tanggung jawab kami.Dalam pelaksanaannya pengusaha laundry 

menerapkan sesuai dengan isi klausul tersebut. Dengan diterapkannya klasul 

tersebut dan mengikat bagi konsumen, apabila terjadi kelunturan ataupun barang 

menjadi rusak saat proses mencuci sedang konsumen tidak memberitahukan 

dahulu kepada pengusaha laundry, maka konsumen tidak mendapatkan 

perlindungan hukum. Akibat yang muncul dari proses mencuci yang salah akan 

menjadi beban tanggung jawab konsumen sendiri. 

Kedua, Pengajuan keberatan, tidak melebihi 24 jam setelah cucian 

diterima dengan membawa kartu kontrol dan nota.Dalam pelaksanaannya 

pengusaha laundry menerapkan sesuai dengan isi klausul tersebut, sehingga 

                                                            
20M.Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di 

Indonesia, Jakarta: Akademia, Hal. 33. 



15 
 
 

klausul tersebut mengikat bagi konsumen. Adanya pembatasan waktu pengajuan 

keberatan dan syarat untuk membawa kartu kontrol atau nota pada saat konsumen 

hendak mengajukan keberatan menjadikan konsumen tidak mendapatkan 

perlindungan hukum. Sehingga sering kali konsumen kehilangan haknya untuk 

mengajukan keberatan karena waktunya sudah lampau. 

Ketiga, Hitung dan periksa cucian anda, keluhan setelah meninggalkan 

outlet tidak kami layani; Apabila konsumen tidak menghitung jumlah cucian, 

maka jumlah yang kami hitung dianggap benar.Dalam pelaksanaannya pengusaha 

laundry menerapkan sesuai dengan isi klausul tersebut sehingga mengikat bagi 

konsumen.Apabila terdapat kekeliruan dalam penghitungan jumlah barang, 

penghitungan yang dianggap benar adalah jumlah yang telah dihitung oleh 

pengusaha laundry, sehingga akibat jumlah barang yang kurang harus ditanggung 

oleh konsumen sendiri. Konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum. 

Keempat, Benda berharga/barang yang tertinggal dalam cucian apabila 

hilang/rusak bukan tanggung jawab kami.Dalam pelaksanaannya, apabila 

pengusaha laundry menemukan barang berharga milik konsumen yang tertinggal 

dalam cucian, pengusaha laundry menyimpan barang tersebut dengan baik dan 

mengembalikannya kepada konsumen. Klausul tersebut mengikat dan diterapkan 

oleh pengusaha laundry. Sehingga konsumen tidak memperoleh perlindungan 

hukum apabila terjadi kehilangan barang sebagaimana tersebut dalam klausul 

tersebut. 
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Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya seperti tersebut diatas 

adalah:21Faktor Sosial (Lingkungan, Interaksi dengan masyarakat lain, Budaya 

hukum)danFaktor Personal (Pendidikan/ilmu pengetahuan, Tingkat 

ekonomi,Psikologi). 

Berikut adalah klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang terdapat 

pada nota pembayaran di PerusahaanLaundry yang dalam pelaksanaannya tidak 

mengikat bagi konsumen:Barang tidak diambil 1 bulan hilang tidak 

ditanggung.Dalam pelaksanaannya, konsumen pernah mengambil barangnya lebih 

dari 1 bulan, dan ternyata masih disimpan oleh pengusaha laundry dan tertata 

rapi.Dalam pelaksanaannya pengusaha laundry mengesampingkan isi klausul 

tersebut, meskipun klausul tersebut mengikat, namun tidak diberlakukan. 

Dengandemikian, dalam hal demikian konsumen memperoleh perlindungan 

hukum. Meskipun batas waktu pengambilan barang 1 bulan sudah habis, 

konsumen masih tetap dapat mengambil barangnya dalam keadaan rapi. 

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya seperti tersebut diatas 

adalah:22Faktor Sosial (Teknologi) dan Faktor Personal (Agama). 

 

PENUTUP 

Konstruksi hukum dari perjanjian laundry yang dilakukan antara 

Perusahaan Laundry dengan konsumen, adalah perjanjian untuk melakukan jasa-

jasa tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1601 KUHPerdata dan pendapat dari 

H.F.A Vollmar. 

                                                            
21Soerjono Soekanto, 1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali, hal. 19. 
22Ibid. 
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Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

laundry yang dilakukan antara Perusahaan Laundy dengan konsumen, yaitu 

konsumen tetap memperoleh perlindungan dalam hal terjadi: Pengambilan barang 

yang melebihi batas waktu tetap dilayani oleh pengusaha laundry, karena 

meskipun mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi klausula tersebut dalam 

praktiknya tidak dilaksanakan.Sementaraitu, konsumen tidak memperoleh 

perlindungan dalam hal terjadi: (1) Cucian yang rusak karena sifat bahan atau 

luntur serta kondisi tersebut tidak diberitahukan kepada pengusaha laundry; (2) 

Pengajuan keberatan yang dilakukan oleh konsumen melebihi batas waktu yang 

telah ditentukan; (3) Perbedaan jumlah barang cucian antara pengusaha laundry 

dengan konsumen; (4) Barang-barang berharga yang tertinggal dalam cucian dan 

hilang saat dalam proses mencuci, karena klausula eksonerasi yang telah 

disepakati tetap mempunyai kekuatan mengikat dalam praktiknya.  
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