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ABSTRAK 

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui perjanjian sewa 
menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina, Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif. 
Pelaksanaan perjanjian didahului dengan pengajuan proposal oleh pihak kedua yaitu PT 
Karyamas Niaga Manunggal Jaya, proposal disetujui oleh PT Pertamina, maka munculah 
kata sepakat antara kedua belah pihak. Oleh karena keseluruhan klausul-klausul dalam 
surat perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT Karyamas Niaga 
Manunggal Jaya hanya dibuat oleh PT Pertamina tanpa melibatkan pihak kedua, maka 
perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku/standar. Kewajiban PT Karyamas 
Niaga Manunggal Jaya adalah menyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk PT 
Pertamina dengan segala resiko kecelakaan harus ditanggung oleh pihak yang 
menyewakan. Jadi PT Pertamina berhak menggunakan mobil truk tangki angkutan BBM 
tanpa harus menanggung kerugian akibat kecelakaan. Adapun kewajiban Pertamina 
adalah membayar uang sewa kepada PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya. 
Tanggungjawab apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dilakukan 
dengan cara ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. 

Kata kunci: perjanjian, sewa menyewa, tanggungjawab, ganti rugi. 

 

ABSTRACT 

The research in this thesis aims to determine a lease agreement between PT Karyamas 
Niaga Jaya Manunggal with Pertamina, the research method used in this study law with 
the normative approach. Implementation of the agreement was preceded by the 
submission of a proposal by the two parties, namely PT Karyamas Commerce Manunggal 
Jaya, the proposal was approved by PT Pertamina, then comes the agreement between 
the two sides. Therefore, overall the clauses in the lease agreement between PT 
Pertamina and PT Karyamas Commerce Manunggal Jaya only be made by PT Pertamina 
without involving a second party, then the agreement is called the standard contract / 
standard. Obligations Manunggal Jaya PT Karyamas Commerce is providing fuel 
transport tanker truck for Pertamina, with all the risks of accidents should be borne by 
the lessor. So PT Pertamina has the right to use a car transport truck fuel tank without 
having to bear the losses caused by the accident. The obligation is to pay the rent 
Pertamina PT Karyamas Commerce Manunggal Jaya. Responsibility when one party can 
not fulfill its obligations by way of compensation made in accordance with Article 1365 
of the Civil Code.  

Keywords: agreement, lease, responsibilities, compensation. 



1 

 

PENDAHULUAN 

Hubungan bisnis seperti halnya usaha jasa penyewaan truk tangki minyak 

dari pengusaha ke Pertamina tersebut tentunya didasarkan pada suatu perjanjian 

atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang 

dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan 

sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat 

secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang 

sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan 

hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya 

kepastian hukum. 

Perjanjian Sewa Menyewa truk tangki minyak merupakan perjanjian yang 

kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang 

proses pengangkutan minyak dari Pertamina dan selanjutnya didistribusikan ke 

SPBU. Perjanjian pengangkutan minyak dari Pertamina ke SPBU, membutuhkan 

kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian sewa menyewa 

truk tangki minyak yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, pada perjanjian yang 

sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka penyewa akan 

dianggap (wanprestasi) dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. 

Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu 

pemenuhan prestasinya, maka penyewa perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan 

kepada penyewa untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan. 
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Apabila batas waktu yang telah ditentukan telah lewat dan penyewa belum juga 

memenuhi prestasinya, maka sejak itulah penyewa dianggap wanprestasi.1 

Demikian juga dalam pengadaan konsumsi antara PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya dengan Pertamina.Kesalahan yang sering dilakukan oleh PT 

Karyamas Niaga Manungga Jaya misalnya keterlambatan pengiriman pasokan 

BBM ke SPBU. Sedangkan kesalahani yang sering dilakukan oleh Pertamina 

adalah keterlambatan pembayaran biaya sewa truk tangki minyak kepada PT 

Karyamas Niaga Manunggal Jaya. Kesalahan dapat menimbulkan wanprestasi 

yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pihak lain dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu masing-masing pihak 

dalam perjanjian antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina 

harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANGKI MINYAK ANTARA PT 

KARYAMAS DENGAN NIAGA MANUNGGAL JAYA”  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah 

perjanjian sewa menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan 

Pertamina, Kedua, Bagaimanakah hak dan kewajiban antara PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya dengan Pertamina, Ketiga, Bagaimanakah tanggung jawab 

 
1 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung: 1993, hal. 46 
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apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa 

menyewa tersebut.  

Tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah: Pertama, untuk 

mengetahui perjanjian sewa menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal 

Jaya dengan Pertamina. Kedua, untuk mengetahui hak dan kewajiban antara PT 

Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina. Ketiga, untuk mengetahui 

tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam 

perjanjian sewa menyewa tersebut.  

Manfaat penelitian dapat membawa kegunaan sebagai berikut: Pertama, 

bagi masyarakat diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang 

berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian sewa menyewa truk 

tangki minyak. Kedua, bagi Ilmu Pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pada Ilmu Hukum Dagang pada khususnya dan 

Ilmu Perdata pada umumnya.  

Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

dengan pendekatan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan 

penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan 

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian hukum 

normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu 

penelitian untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum 

positif tertulis maupun tidak tertulis.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala 
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yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan. Sumber Data Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data 

Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai berikut: (1) Bahan Hukum 

Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, (3) Bahan Hukum Tersier. Lokasi Penelitian 

sesuai dengan judul yang diajukan penulis maka untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di PT Karyamas 

Niaga Manunggal Jaya dan Pertamina di wilayah Jawa Tengah.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Proses Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal 
Jaya dengan PT Pertamina (Persero) 

 
Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak 

yang menyewakan dengan pihak penyewa2. Pihak yang menyewakan 

menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati 

sepenuhnya. 

Terselanggaranya perjanjian sewa menyewa mobil truk pengakut BBM 

untuk area Region IV antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan PT 

Pertamina, tentu saja harus ada perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak 

pertama adalah yang  penyewa dan pihak kedua adalah pihak yang menyewakan. 

Pihak pertama yaitu pihak penyewa yang dimaksud adalah PT Pertamina 

diwakili oleh Manajer Area S&D Region IV. penyewa atas nama instansi 

menyewa kendaraan di perusahaan persewaan untuk kepentingan instansinya. 

 
2 M. Yahya Harahap, 2005, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.ke-2, 
Jakarta: Sinar Grafika, Hal 220 
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Oleh karena itu, Manajer Area &D Region IV selaku penyewa bertanggung jawab 

dalam perjanjian sewa menyewa.  

Pihak kedua yang menyewakan, yaitu perusahaan persewaan mobil truk 

pengakut BBM yang diwakili oleh direktur perusahaan. Dalam hal ini mempunyai 

kepentingan pada penyewa dalam hal untu mendapatkan sejumlah uang sewa atas 

kendaraan yang disewakan. Uang sewa yang dimaksud untuk membiayai 

operasional perusahaan dan memperoleh keuntungan. 

Sewa menyewa mobil antara pihak swasta dengan pemerintah sudah 

sering terjadi. PT Pertamina membutuhkan kendaraan untuk untuk keperluan 

pengangkutan BBM dari Supply Point ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Minyak Untuk Umum), industri, dan tujuan lain yang sudah ditentukan oleh 

Pertamina. 

Tahap-tahap proses perjanjian sewa menyewa antara PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya dengan PT Pertamina adalah (1) PT Karyamas mengajukan 

proposal agar PT Pertamina mau menggunakan mobil truk tangki miliknya untuk 

mengangkut BBM dari depot Pertamina sampai ke SPBU di seluruh Region IV 

Jawa Tengah, (2) PT Pertamina menyetujui proposal yang diajukan oleh PT 

Karyamas Niaga Manunggal, (3) PT Pertamina membuat surat perjanjian sewa 

menyewa, (4) Kedua belah pihak setuju dengan keseluruhan isi pasal-pasal yang 

dibuat oleh Pertamina, selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian 

tersebut, (5) Perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT Karyamas 

Niaga Manunggal dilaksanakan setelah kedua belah menandatangani perjanjian.  
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PT Pertamina selaku pihak penyewa mengetahui PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya bersedia menyewakan mobil truk tangki angkutan BBMnya 

karena perusahaan tersebut mengirimkan proposal kepada pihak penyewa. 

Adapun harga sewa sudah ditentukan oleh pihak penyewa dengan melihat 

kapasitas mobil tangki, jenis material yang diangkut, wilayah pemasaran, dan 

kategori truk yang dilihat berdasarkan tahun beroperasinya truk. 

Perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki minyak tersebut berbeda 

dengan perjanjian sewa menyewa mobil pada umumnya. Jika di perjanjian mobil 

umumnya pihak yang menyewakan yang membuat surat perjanjian, namun hal 

berbeda terjadi di kasus sewa menyewa truk tangki pengangkut BBM. Surat 

perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki pengangkut BBM ini dibuat oleh PT 

Pertamina selaku penyewa 

Cara-cara berakhirnya perjanjian, sebagai berikut (1) Ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak misalnya perjanjian berlaku untuk waktu 

tertentu, (2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, (3) 

Para pihak atau undang-undang dapat menentukan dengan terjadinya peristiwa 

tertentu suatu perjanjian akan berakhir, (4) Pernyataan penghentian perjanjian 

(opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu 

pihak, (5) Perjanjian hapus karena putusan hakim, (6) Apabila para pihak telah 

merasa bahwa tujuan perjanjian sudah tercapai, (7) Dengan persetujuan para 

pihak, untuk mengakhirinya perjanjian tersebut. 
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Hak dan Kewajiban PT Pertamina dan PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya 
 

Adapun hak dan kewajiban PT Pertamina sesuai yang tercantum dalam isi 

perjanjian adalah: (1) Hak PT Pertamina adalah berhak menggunakan fasilitas 

mobil truk tangki PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya, tanpa harus menanggung 

resiko kecelakaan, (2) Kewajiban PT Pertamina adalah membayar keseluruhan 

uang sewa atas mbil truk tangki pengangkut BBM yang digunakan. 

Sedangkan hak dan kewajiban PT Karyamas Niaga Manungal Jaya adalah: 

(1) Hak PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya adalah menerima uang sewa atas 

mobil truk tangki minyak yang disewa oleh Pertamina, (2) Kewajiban, pertama, 

menyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk Pertamina, kedua, 

membayar uang asuransi untuk mengurangi resiko yang harus ditanggung akibat 

kecelakaan 

Berarti dapat disimpulkan bahwa kewajiban PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya adalah menyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk PT 

Pertamina dengan secara resiko kecelakaan harus ditanggung oleh pihak yang 

menyewakan. Jadi PT Pertamina berhak menggunakan mobil truk tangki angkutan 

BBM tanpa harus menanggung kerugian akibat kecelakaan. Adapun kewajiban 

Pertamina adalah membayar uang sewa kepada PT Karyamas Niaga Manunggal 

Jaya sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian sewa menyewa dan 

dibayarkan ke rekening perusahaan setiap bulannya. Hal ini berarti hak satu pihak 

merupakan kewajiban dari pihak lain. 

Hal ini juga terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki 

minyak antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan PT Pertamina. Dalam 
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perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangi oleh kedua belah pihak tersebut 

memang tidak menunjukkan secara pasti hak dan kewajiban masing-masing pihak 

dalam suatu pasal.  

Di samping itu, perusahaan yang menyewakan wajib mengasuransikan 

mobil tangki yang disewakannya. Asuransi yang harus kami bayarkan adalah 

asuransi all risk yang didalam polisnya memasukkan pertanggung jawaban kepada 

pihak asuransi sebesar 50 (lima puluh) juta.3 

Kami mendapatkan mobil truk tangki minyak dari PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya sesuai dengan spesifikasi yang diajukan. Perjanjian sewa 

menyewa yang telah kami tandatangani bersama berlaku hingga 1 (satu) tahun ke 

depan. Untuk pembayaran biaya sewa kami membayarkan kepada pihak PT 

Karyamas Niaga Manunggal Jaya setiap bulan dengan cara mentransfer sejumlah 

uang sesuai dengan yang tertera di surat perjanjian sewa menyewa yang telah 

ditandatangani. Apabila terjadi kecelakaan pada mobil truk tangki yang 

diserahkan kepada kami, maka sebaiknya perusahaan yang menyewakan 

menggantikan dengan mobil truk tangki minyak yang lain apabila perusahaan 

tersebut memiliki mobil pengganti, tetapi jika tidak memiliki mobil pengganti 

berarti akan ada pengurangan tarif sewa sesuai dengan hari kalender dimana 

perusahaan yang menyewakan tersebut tidak mampu memenuhi untuk 

meyewakan mobil. Di samping itu kita selaku pihak penyewa juga memiliki 

beberapa kewajiban yang harus dipenuhi selama berlangsungya perjanjian sewa 

menyewa. Kewajiban paling utama kami adalah membayar uang sewa kepada 
 

3Danang Sulistianto, Direktur PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 13 Mei 2014, pukul 13.24 WIB. 
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pihak PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya sesuai dengan yang tertera di surat 

perjanjian. Adapun kewajiban lainnya adalah kewajiban untuk biaya jasa dan 

material seperti mengganti oli, ban, minyak rem, menjaga kebersihan mobil, 

perawatan terhadap mobil yang disewa, tera ulang, pembayaran pulsa bulanan 

GPS, dan mengadakan koordinasi dengan pihak terkait seperti pihak patra yang 

berlaku sebagai penghubung antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan 

PT Pertamina.4 

 

Tanggung Jawab apabila Salah Satu Pihak tidak Memenuhi Kewajiban 

dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. 

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil truk tangki pengangkut BBM antara PT 

Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan PT Pertamina, kedua belah pihak 

pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang pernah dilakukan masing-masing 

pihak yang menimbulkan wanprestasi antara lain: 

Kesalahan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh penyewa adalah dengan mengganti komponen-komponen yang ada di dalam 

truck agar truck lebih cepat jalannya namun justru mengalami kerusakan dan tidak 

bisa kembali seperti semula. Dalam perjanjian ini Pertamina sebagai pihak 

 
4 Zulkarnain, OH Terminal BBM Boyolali atas nama PT Pertamina, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 08.10 WIB 
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penyewa, wajib memberikan mengganti rugi atas kerugian kami selaku pihak 

yang menyewakan.5 

Adapun perbuatan melawan hukum yang ada dalam penelitian ini adalah 

apabila barang yang akan disewakan tidak diselidiki dan diteliti terlebih dahulu, 

kemungkinan barang yang dipakai malah rusak di tengah jalan dan menyebabkan 

kemacetan jadi dalam hal ini pihak yang menyewakan harus memberikan ganti 

rugi kepada pihak penyewa. Pernah waktu itu karena kita percaya terhadap 

perusahaan tersebut, maka kami tidak mengecek ulang atas kondisi kendaraan 

yang kami sewa, alhasil baru digunakan 1,5 bulan malah kendaraan rusak-rusak 

saja.6 

Banyaknya perusahaan yang menyewakan mobil truk tangki pengangkut 

BBM kepada PT Pertamina, terkadang membuat Pertamina menjadi terlambat 

membayar uang sewa kepada pihak PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya. Namun 

demikian, Pertamina tetap membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan beserta 

denda keterlambatannya.7 

Kesalahan yang dilakukan oleh PT Pertamina tidak sampai menimbulkan 

wanprestasi. Namun kesalahan yang menimbulkan wanprestasi justru pernah 

dilakukan oleh PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya. Wanprestasi yang dilakukan 

oleh pihak yang menyewakan terjadi ketika salah satu mobil truk tangki yang 

dimiliki oleh PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya mengalami kecelakaan. 

 
5 Danang Sulistianto, Direktur PT Karyamas  Niaga Manunggal Jaya, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 10.45 WIB. 
6 Zulkarnain, OH Terminal BBM Boyolali atas nama PT Pertamina, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 08.12 WIB. 
7 Zulkarnain, OH Terminal BBM Boyolali atas nama PT Pertamina, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 09.20 WIB. 
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Karena keterbatasan mobil truk tangki pengangkut BBM yang dimiliki oleh 

perusahaan, maka kami tidak mampu menyediakan mobil truk pengganti ketika 

mobil truk yang kami miliki mengalami kecelakaan.8 

Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pertamina selaku penyewa mobil 

truk tangki minyak menurut Subekti ada di nomor 3 (tiga) yaitu melakukan apa 

yang dijanjikan tetapi terlambat. Hal ini terlihat dari keterlambatam pembayaran 

sewa mobil truk tangki minyak kepada PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya. 

Namun demikian untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran uang 

sewa truk tangki minyak yang dilakukan oleh pihak PT Pertamina, kedua belah 

pihak lebih memilih untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan 

masalahnya sehingga tidak perlu sampai ke Pengadilan Negeri Semarang. 

Sehingga keterlambatan pembayaran tersebut belum masuk kategori perbuatan 

melawan hukum. 

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh PT Karyamas Niaga Manunggal 

Jaya menurut Subekti sesuai dengan nomor 1 yaitu tidak melakukan apa yang 

disanggupi akan dilakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya tidak mampu menyediakan mobil pengganti ketika terjadi 

kecelakaan pada salah satu mobil truk tangki yang disewakan kepada PT 

Pertamina. Namun demikian PT Pertamina selaku pihak yang dirugikan tidak 

melaporkan pihak PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya atas wanprestasi yang 

dilakukannya, namun justru membuka jalan damai dengan hanya tidak membayar 

uang sewa kepada PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya atas hari dimana truk 
 

8Danang Sulistianto, Direktur PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya, Wawancara Pribadi, 
Surakarta, 14 Mei 2014, pukul 09.32 WIB. 
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tangki minyak perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi. Apabila jalan tersebut 

gagal di tempuh akan dilakukan banding melalui Pengadilan Negeri Semarang 

baru permasalahan tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. 

 

PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan perjanjian didahului dengan pengajuan proposal oleh pihak kedua 

yang telah memiliki pengalaman dalam hal transportasi BBM. Adapun klausul-

klausul yang ada di dalam surat perjanjian sewa menyewa semua dibuat oleh 

pihak PT Pertamina sedangkan PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya hanya bisa 

menandatangani saja surat perjanjian tanpa bisa menolak isi dalam pasal-pasal di 

surat perjanjian tersebut. Oleh karena keseluruhan klausul-klausul dalam surat 

perjanjian sewa menyewa antara PT Pertamina dengan PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya hanya dibuat oleh PT Pertamina tanpa melibatkan pihak kedua, 

maka perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian baku/standar. Adapun 

kewajiban Pertamina adalah membayar uang sewa kepada PT Karyamas Niaga 

Manunggal Jaya sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian sewa menyewa 

dan dibayarkan ke rekening perusahaan setiap bulannya. Overmacht merupakan 

kejadian diluar kuasa manusia, seperti misalnya banjir, tanah longsor, kerusakan 

akibat overmacht memang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, tidak ada 

pihak yang dapat disalahkan dalam hal ini. Dalam kasus ini masing-masing ganti 

rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut berbunyi  
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“Bahwa  perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu 
mengganti kerugian”.  
 

Apabila pihak yang merugikan tidak mau memberikan ganti rugi, maka pihak 

yang dirugikan berhak menuntut pihak yang merugikan berdasarkan tuntutan tersebut 

hakim berhak menentukan pihak yang telah merugikan dianggap bersalah atau tidak.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kedua belah pihak memang 

mengalami kerugian dan masing-masing harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang 

dirugikan. 

Saran  

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan, para pihak harus mengetahui 

benar apa yang menjadi hal dan kewajibannya serta tanggung jawab yang ada di 

pihaknya. Oleh karena itu pada saat akan dibuat kesepakatan atau perjajian harus 

diperoleh kejelasan mengenai syarat, ketentuan yang harus ditaati, masalah 

pembayaran, overtime dan sebgainya, Kedua, Ketentuan dalam perjanjian sewa 

menyewa kendaraan bermotor telah disediakan perusahaan, yaitu tentang 

tanggung jawab masing-masing perusahaan. Dengan demikian tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan atas adanya perjanjian tersebut, Ketiga, Pihak yang 

menyewakan hendaknya mengasuransikan mobil truk yang disewakannya. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya 

kecelakaan. 
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