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PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA JASA PERAWATAN DAN 

PERBAIKAN KENDARAAN DI PT NASMOCO 

 

Abstrak 

Jasa perawatan dan jasa perbaikan merupakan kegiatan jasa perawatan atau jasa 

perbaikan  yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas produksi mengalami 

kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungi dengan baik. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui  proses pelaksanaan perjanjian kerja jasa 

perawatan dan perbaikan kendaraan di PT NASMOCO serta tanggung jawab 

hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan  atas dasar wanprestasi dan 

/atau perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode pendekatan yuridis empiris karena meneliti tentang peraturan, 

buku, literatur hukum serta bahan yang yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO. 

Jenis penelitianini bersifat deskriptif karena penelitian ini menjelaskan tentang 

bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan 

kendaraan di PT. NASMOCO dan tanggung jawab hukumnya. Hasil peneltian 

menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan 

kendaraan di PT. NASMOCO yaitu sebelum terjadi kesepakatan, para pihak harus 

memenuhi syarat administratif  dan syarat hukum. Kemudian pada saat terjadinya 

kesepakatan para pihak ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian kerja 

jasa perbaikan dan perawatan di PT NASMOCO yaitu salinan surat servis 

kendaraan yang dibuat oleh PT NASMOCO berdasarkan perjanjian baku. Setelah 

terjadi kesepakatan maka timbulah hubungan hukum yang bersifat mengikat yang 

melahirkan hak dan kewajiban. Hak PT. NASMOCO sebagai penyedia jasa 

merupakan kewajiban pengguna jasa, hak pengguna jasa merupakan kewajiban 

PT. NASMOCO sebagai penyedia jasa. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya, karena wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1237, pasal 1238 

KUHPerdata ia harus mengganti kerugian dan  apabila karena kesalahannya ia 

tidak beritikad baik melanggar hukum tertulis dan tidak kehati-hatian sehingga 

merugikan pengirim, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata ia harus 

mengganti kerugian. 

 

Kata kunci : penyedia jasa dan pengguna jasa, tanggung jawab hukum. 

 

Abstract 

Maintenance services and repair services are activities of maintenance services or 

repair services carried out after the machine or production facility is damaged or 

disrupted so that it cannot function properly. This study aims to determine the 

process of implementing a vehicle maintenance and repair service agreement at 

PT NASMOCO and legal liability if one party makes a mistake on the basis of 

breach of contract and / or acts against the law. The method used in this study is 

an empirical juridical approach method because it examines the regulations, 

books, legal literature and materials related to the implementation of work 

agreements for vehicle maintenance and repair services at PT. NASMOCO. This 

type of research is descriptive because this study describes how the process of 
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implementing work agreements for vehicle maintenance and repair services at PT. 

NASMOCO and its legal responsibilities. The results of the research indicate that 

the implementation of the work agreement for maintenance services and vehicle 

repairs at PT. NASMOCO, that is, before an agreement is reached, the parties 

must fulfill administrative and legal requirements. Then at the time of the 

agreement the parties were marked by the signing of a work agreement for repair 

and maintenance services at PT NASMOCO, namely a copy of the vehicle service 

letter made by PT NASMOCO based on a standard agreement. After an 

agreement occurs, a binding legal relationship arises which gives birth to rights 

and obligations. PT. NASMOCO as a service provider is a service user obligation, 

service user rights are an obligation of PT. NASMOCO as a service provider. If 

one of the parties fails to fulfill their obligations, due to default, based on article 

1237, article 1238 of the Civil Code he must compensate for damages and if due 

to his mistakes he does not have good intentions to violate written law and is not 

careful so that it harms the sender, then based on article 1365 of the Civil Code he 

must compensate. 

 

Keywords: service providers and service users and carrier, legal responsibility. 

  

1. PENDAHULUAN 

PT. NASMOCO merupakan perusahaan yang berada di Surakarta. Yang 

memanfaatkan peluang usaha untuk menawarkan dan menyediakan jasa 

perawatan dan jasa perbaikan meliputi : (1) kegiatan merawat mobil yaitu 

merawat jok mobil, ban mobil, aki mobil, kopling mobil, oli mobil, isi radiator 

mobil, merawat dan memeriksa kabel dan lampu mobil, wiper dan kaca mobil, 

karet-karet pada bagian pintu dan kaca mobil serta perawatan mendasar pada 

mobil; (2) kegiatan memperbaiki mobil meliputi service berkala mobil, 

memperbaiki mobil ketika mogok, memperbaiki body mobil yang rusak. 

Dalam melaksanakkan kegiatan jasa perawatan dan jasa perbaikan tersebut 

PT. Nasmoco mengikatkan dirinya dengan pengguna jasanya sesuai dengan 

pengertian perjanjian  dalam pasal 1313 KUHPerdata yaitu “Suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 

satu orang lain atau lebih”. 

Dan menurut perjanjian kerja dalam Pasal 1601a KUH Perdata “Perjanjian 

kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, yaitu pekerja, mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan 

upah selama waktu yang tertentu”. Sehingga setelah kedua belah pihak sudah 
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saling mengikatkan dirinya sesuai dengan pengertian perjanjian pada umumnya 

dan pengertian perjanjian kerja serta memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 

1320 KUHPerdata maka pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan jasa 

perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO dapat terlaksana yang mana dalam 

perjanjiannya memuat subyek perikatan, obyek perikatan, hak dan kewajiban para 

pihak, tanggung jawab para pihak jika terjadi permasalahan, dan lain sebagainya. 

Setelah pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan jasa perbaikan 

kendaraan itu terlaksana maka timbulah hubungan hukum yaitu hak dan 

kewajiban diantara para pihak, dimana hak dan kewajiban perusahaan adalah 

memberikan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan sebaik-baiknya serta 

mendapatkan upah dari jasa yang telah dikeluarkannya, hak dan kewajiban 

pelanggan adalah membayar ongkos biaya jasa yang telah diterimanya dan 

mendapatkan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan sebaik-baiknya. 

Tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan sendiri sering timbul permasalahan, yang pertama 

mengenai isi perjanjian yang dibuat sepihak oleh perusahaan sehingga pelanggan 

merasa dirugikan, karena hanya diberikan pilihan untuk menyanggupi dan 

mendatangani perjanjian sepihak itu jika ingin tetap menggunakan jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan 

perusahaan dalam hal ini sangat diuntungkan. Padahal jelas hal tersebut 

melanggar syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata yaitu adanya 

kesepakatan dari kedua belah pihak serta ketidak jelasan informasi service yang 

disampaikan pegawai kepada pelanggan baik berupa jadwal service, rekomendasi 

service, info booking service dan progress service. Sehingga banyak pelanggan 

pengguna jasa perawatan dan jasa perbaikan yang merasa kebingungan. Padahal 

jelas hal tersebut melanggar syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ayat 3 

KUHPerdata yaitu adanya suatu hal tertentu. 

Permasalahan kedua mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan 

pelanggan misalnya terlambat membayarkan biaya estimasi dari jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan yang telah diterimanya serta ketidak adilan dalam hal 

antrian service yang diberikan oleh pegawai dimana pelanggan yang datang 
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pertama belum tentu mendapatkan service terlebih dahulu tetapi pelanggan 

terakhir justru mendapatkan service terlebih dahulu. Hal ini jelas memenuhi unsur 

wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tetapi terlambat dan memenuhi prestasi 

tetapi keliru serta sesuai dengan pengertian wanprestasi yang diatur dalam pasal 

1238 KUHPerdata.  Dan permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum 

misalnya pegawai perusahaan melakukan pencurian barang, menghilangkan  

barang yang ada pada kendaraan serta merusak kendaraan yang dirawat atau 

diperbaikinya secara sengaja ataupun karena kurang kehati-hatiannya. Padahal 

jelas hal tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 

pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata. Maka oleh karena itu apabila kedua belah 

pihak terbukti melakukan wanprestasi serta perbuatan melawan hukum haruslah 

bertanggung jawab secara hukum atas kesalahannya, mengganti kerugian. 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis merumuskan masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja Jasa 

Perawatan dan Perbaikan Kendaraan di PT.Nasmoco? (2) Bagaimana tanggung 

jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan  atas dasar 

wanprestasi dan /atau perbuatan melawan hukum? 

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui 

keseluruhan dari masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu: 

(1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan Perbaikan 

Kendaraan di PT.Nasmoco, (2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila 

salah satu pihak melakukan kesalahan  atas dasar wanprestasi dan /atau perbuatan 

melawan hukum. Selanjutnya manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan suatu  manfaat, (1) manfaat bagi menambah wawasan , kemampuan 

berfikir ilmiah penulis khusunya ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum 

perdata,dan memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti mengenai 

pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan  perbaikan kendaraan di PT. 

Nasmoco, (2) Manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan dan 

menambah informasi secara tertulis bagi masyarakat mengenai pelaksanaan 

perjanjian pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan  perbaikan kendaraan 

di PT. Nasmoco, (3) Manfaat bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat digunakan 
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sebagai acuan atau refrensi bagi penulisan penelitian sejenis yang sama di masa 

yang akan datang dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang timbul 

di PT NASMOCO. 

 

2. METODE 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan 

yuridis empiris karena meneliti tentang peraturan, buku, literatur hukum serta 

bahan yang yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan 

dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mendeksipsikan secara jelas menegenai 

proses pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di 

PT.Nasmoco, serta tanggung jawab para pihak. 

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian ini, 

yaitu: a) Penelitian Kepustakaan meliputi Bahan Hukum Primer yaitu 

KUHPerdata, dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bahan 

Hukum Sekunder meliputi literatur dan buku-buku ilmu hukum serta surat 

perjanjian jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO Surakarta. 

b) Penelitian Lapangan dalam penelitian ini meliputi Lokasi Penelitian PT. 

NASMOCO Slamet Riyadi Solo, Subyek Penelitian yaitu staff  PT. NASMOCO 

Slamet Riyadi Solo. Metode Pengumpulan Data meliputi: Studi Kepustakaan, 

Studi Penelitian Lapangan (Wawancara), kemudian data dianalisis secara 

kualitiatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan Perbaikan 

kendaraan di PT.Nasmoco 

Berdasarkan hasil wawancara dengan menurut Bapak Nur Kholis selaku Servis 

Advisor PT NASMOCO terdapat beberapa proses pelaksanaan perjanjian kerja 

dalam jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT NASMOCO yang meliputi 

Sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak harus memenuhi syarat 
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administrasi meliputi Pegguna Jasa menyerahkan KTP, Fotokopi KK, Surat 

Domisili serta memberikan informasi mengenai data diri lengkap yaitu (nama, 

alamat, tanggal lahir, hobi, nomer hp atau nomer telfon rumah jika ada, nomer 

KK, dan nomer KTP ), data kendaraan yaitu (kendaraan beli dimana, kapan waktu 

pembeliannya, kapan waktu dikirim dan diterima, model kendaraan, nomer rangka 

dan nomer mesin) , riwayat servis, riwayat pekerjaan dan keluhannya, Penyedia 

Jasa akan menerjamahkan keluhan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa kedalam 

bahasa bengkel yang disebut dengan Servis Berkala Internal, setelah itu Penyedia 

Jasa merekam keluhan beserta data yang telah di berikan dan di informasikan ke 

komputer, Penyedia Jasa akan memberikan salinan surat order servis kendaraan 

beserta buku panduan servis ke Pengguna Jasa serta menginformasikan masa 

jaminan servis ke pengguna jasa 15 hari atau 1000 km untuk perbaikan umum, 

1bulan atau 1000 km untuk overhaul, 6 bulan untuk pengecatan. Adapun syarat 

hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat 

sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pada saat terjadi 

kesepakatan diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Dalam perjanjian kerja 

Jasa Perawatan dan Perbaikan kendaraan di PT.Nasmoco ditandai dengan kedua 

belah pihak menandatangani surat order servis kendaraan yaitu salinan surat order  

setelah itu mobil akan ditinggal untuk di servis segera, serta pengguna jasa akan 

diberikan invoice dan jaminan servis beserta free cuci mobil. 

Tetapi perjanjian kerja dalam jasa perbaikan dan perawatan kendaraan di 

PT  Nasmoco itu perjanjiannya dibuat sepihak oleh penyedia jasa yang mana 

apabila pengguna jasa ingin menggunakan jasa dari NASMOCO maka pengguna 

jasa harus menyetujui dan menerima semua ketentuan yang dibuat sepihak oleh 

NASMOCO, jika pengguna jasa tidak menerima semua ketentuan yang diberikan 

maka pengguna jasa tidak bisa menggunakan jasa perbaikan dan perawatan 

kendaraan yang ditawarkan oleh NASMCO padahal hal ini bertentangan dengan 

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata 

yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak 

membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi 

perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk 
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perjanjiannya apakah tertulis atau lisan asal tidak dilarang oleh UU dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan 

3.2 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan Aatas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum 

Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 

dan mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila diselesaikan dengan 

dengan cara perdamaian maka penyelesaiannya dengan pemberian ganti rugi 

sesuai kesepakatan parapihak . 

Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab atas dasar: 

Wanprestasi. apabila salah satu pihak melaksanakkan wanprestasi, meliputi : 

Pengguna jasa menurut Bapak Nur Kholis dikatakan melakukan wanprestasi 

misalnya apabila mendaftarkan non pribadi kendaraannya untuk diperbaiki dan 

dirawat tetapi pengguna jasa tersebut belum juga membayar biaya jasa perbaikan 

dan perawatan yang telah dikeluarkan NASMOCO dalam tempo 30 hari , 

pengguna jasa tersebut melakukan bentuk wanprestasi sesuai dengan apa yang 

terkandung dalam pasal  1238 KUHPer  serta menurut R.Subekti Tidak 

melakukan apa yaang disanggupi akan dilakukannya yaitu kewajibannya langsung 

membayar biaya jasa perbaikan dan perbaikan yang telah dikeluarkan 

NASMOCO, Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat karena 

pengguna jasa membayar tetapi terlambat dalam tempo 30 hari. Maka kendaraan 

dan KTP tersebut akan terkunci. Maka jika pengguna jasa tersebut akan 

memasukan mobil lain miliknya pihak NASMOCO akan menolaknya sampai 

pengguna jasa tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi biaya jasa perbaikan 

dan perawatan kendaraan sebelumnya, hal ini sesuai dengan tanggung jawab dari 

akibat dan unsur wanprestasi yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna 

jasa dan kerugian dari keterlambatan pembayaran yang diderita penyedia jasa 

serta Pasal 1237 KUHPer. Serta terlambat tidak tepat waktu untuk menyerahkan 

kendaraan yang akan di servis hal ini jelas sesuai dengan bentuk wanprestasi 

menurut R.Subekti Tidak melakukan apa yaang disanggupi akan dilakukannya 

serta melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat yang mana dalam 

perjanjiannya pengguna jasa wajib menyerahkan kendaraan atau datang ke 



8 

NASMOCO satu jam sebelum waktu pengerjaan servis jasa perbaikan dan 

perawatan kendaraannya tetapi pengguna jasa justru tidak datang tepat waktu 

untuk menyerahkan kendaraannya. Maka ia bertanggung jawab untuk mematuhi 

peraturan selanjutnya yang akan diberikan oleh NASMOCO tentang pergeseran 

jam waktu kendaraan servis sampai dengan selesai servis karena telah merugikan 

NASMOCO dari segi waktu yang akan membuat jadwal servis di NASMOCO 

akan bergeser dan sesuai dengan pasal 1237 KUHPer. 

Sedangkan penyedia jasa menurut Bapak Nur Kholis dikatakan melakukan 

wanprestasi misalnya dalam melakukan servis perbaikan dan perawatan 

kendaraan kurang berhati-hati atau keliru sehingga menyebabkan kendaraan yang 

diservisnya dikemudian hari mengalami kebakaran, rem blong, dan serpihan kaca 

keluar yang menyebabkan cidera, membahayakan keselamatan dan keamanan 

pengguna jasa. Hal tersebut memenuhi bentuk wanprestasi menurut R.Subekti 

melaksanakkan apa yang dijanjikannya tetapi tidak seperti yang dijanjikannya 

karena penyedia jasa berkewajiban melaksakkan pekerjaan jasa perbaikan dan 

perawatan kendaraan di NASMOCO sebaik mungkin agar sesuai dengan 

keinginannya dari pengguna jasa tetapi karena  kurang hati-hati serta 

kekeliruannya menyebabkan kendaraan yang diservisnya mengalami rem blong, 

kebakaran dan hal lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan dari 

pengguna jasa dimana hal tersebut juga sesuai dengan apa yang terkandung  di 

dalam Pasal 1238 KUHPer.  Maka teknisi tersebut harus bertanggung jawab untuk 

mengganti kerugian yang diderita dengan mengganti kendaraan atau mengganti 

sistem kendaraan yang rusak karena memenuhi unsur ganti rugi Menurut R. 

Subekti yaitu Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan nyata yang sudah 

dikeluarkan oleh NASMOCO selama pelaksanaan perjanjian kerja dalam jasa 

perbaikan dan perawatan kendaraan di PT. NASMOCO, menimbulkan kerugian 

yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan teknisi NASMOCO dan tanggung 

jawab dari akibat hukum wanprestasi yang diatur dalam pasal 1236 dan Pasal 

1237 KUHPer. Serta misalnya melakukan kesalahan yaitu tidak atau lupa 

memberikan informasi mengenai servis yang jelas sehingga merugikan waktu 

yang dikeluarkan pengguna jasa sedangkan pengguna jasa sudah booking atau 
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reservasi terlebih dahulu hal ini jelas memenuhi bentuk wanprestasi menurut 

R.Subekti tidak melakukan apa yaang disanggupi akan dilakukannya, serta 

Melaksanakkan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikannya. 

Maka penyedia jasa teknisi tersebut bertanggung jawab untuk memberikan 

kompensasi diskon 10% jasa dan 5%non jasa, atau apabila penyedia jasa lupa 

memberitahukan ke teknisi shift selanjutnya tentang kendaraan yang harus segera 

diservis maka teknisi tersebut bertanggung jawab untuk memberikan free sebagian 

atau free total sesuai dengan negosiasi yang telah dilakukannya dengan pengguna 

jasa sesuai dengan unsur wanprestas menurut R.subketi biaya pengeluaran yang 

telah di keluarkan oleh pengguna jasa, kerugian yang diderita pengguna jasa serta 

tanggung jawab hukum dari akibat wanprestasi yang dilakukannya yang diatur 

dalam pasal 1236 dan 1237 KUHPer. 

Para pihak juga harus bertaggung jawab jika terbukti melakukan kesalahn 

atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat meliputi: Pengguna 

jasa menurut Bapak Nur Kholis dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum 

misalnya dia menodongkan pistol untuk mengancam teknisi. Hal tersebut 

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum  yaitu adanya tindakan / pebuatan 

dari pengguna jasa menodongkan pistol, Perbuatan itu melawan hukum karena 

bertentangann dengan kewajiban hukum pengguna jasa, kesusilaan serta 

melanggar hak subyektif penyedia jasa yang diberikan UU, Pengguna jasa  

mempunyai unsur salah , Tindakan / perbuatan pengguna jasa tersebut 

menimbulkan kerugian. Maka pengguna jasa tersebut harus bisa berdamai dan 

meminta maaf ke teknisi serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ke 

pengadilan, apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan 

perdamaian karena pengguna jasa memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 

1365 KUHPer, Serta misalnya melakukan tindak asusila, melakukan kekerasan 

misalnya pemukulan ke teknisi yang mana hal tersebut jelas memenuhi unsur 

perbuatan melawan hukuum dibuktikan dari tindakan atau perbuatan pengguna 

jasa melakukan asusila dan kekerasan ke teknisi yang mengakibatkan dari 

perbuatan tersebut memunculkan unsur salah pada diri pengguna jsa karena 

perbuatan melawan hukumnya yang menyebabkan kerugian fisik, nama baik, dan 
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mental yang diderita penyedia jasa maka pengguna jasa tersebut harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya di bagian legal pusat NASMOCO yang 

berada di Semarang atau ke pihak yang berwajib sesusai dengan tanggung jawab 

dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer. 

Sedangkan penyedia jasa menurut Bapak Nur Kholis dikatan melakukan 

perbuatan melawah hukum misalnya terbukti melakukan pencurian barang yang 

berada dalam kendaraan yang diservisnya, hal ini jelas merupakan perbuatan 

melawan hukum karena tindakan atau perbuatan penyedia jasa teknisi nya 

mencuri barang milik pengguna jasa adalah kesalahan dari penyedia jasa sendiri 

karena perbuatan melawan hukumnya menimbulkan kerugian materi yang diderita 

pengguna jasa, serta dapat menimbulkan kerugian bagi NASMOCO karena akan 

muncul rasa tidak percaya untuk melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan 

di NASMOCO lagi karena adanya pencurian tersebut dimana nama baik 

NASMOCO akan tercemar. Maka teknisi tersebut wajib untuk mengganti 

kerugian karena memenuhi pasal 1365 KUHPerdata, dan menerima sanksi yaitu 

dikeluarkan dari NASMOCO sesuai dengan Pasal 19  UUPK, serta Pasal 1366 

KUHPer. Karena pihak NASMOCO dianggap lalai dan kurang hati-hati dalam 

mengawasi karyawannya hingga terjadi pencurian tersebut serta sesuai dengan  

Pasal 1367 KUHPer yang mana NASMOCO harus bertanggung jawab terhadap 

apa yang dilakukan karyawannya tersebut dengan memberikan sanksi tegas 

berupa pemecatan. Serta misalnya terbukti dengan kamera cctv dengan rekaman 

gambar atau suara melakukan kerusakan pada kendaraan yang dikerjakannya 

secara sengaja maupun tidak sengaja, berbuat asusila, memakai narkoba, mabuk 

serta memaki pelanggan. Dengan tindakan atau perbuatanya yang melawan 

hukum merusak kendaraan  dan memaki pengguna jasa, bebuat asusila, narkoba, 

dan mabuk karena bertentangan dengan kewajiban hukum nya yang seharusnya 

melayani pengguna jasa dengan baik dan benar, memberikan hak kepada 

peengguna jasa dengan melakukan pekerjaan jasa perbaikan dan perawatan yang 

sesuai dengan keinginan pengguna jasa tetapi justru terbukti melakukan kesalahan 

diatas yang menimbulkan kerugian materi, fisik, mental yang diderita pengguna 

jasa, nama baik NASMOCO. Maka teknisi tersebut harus bertanggung jawab 
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dengan perbuatannya mengganti kerugian dan dikeluarkan dari NASMOCO 

karena memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal Pasal 19  UUPK, serta pasal 

1365, 1366 KUHPer. 

 

4. PENUTUP 

Pertama, Pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan Perbaikan kendaraan di 

PT.Nasmoco. Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja Jasa Perawatan dan Perbaikan 

kendaraan di PT.Nasmoco, sebelum terjadi kesepakatan kedua belah pihak baik 

PT. Nasmoco sebagai penyedia jasa maupun pengguna jasa harus memenuhi 

syarat administratif dan syarat hukum yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata,. 

Pada saat terjadinya kesepakatan apabila PT. Nasmoco sebagai penyedia jasa dan 

pengguna jasa mengenai semua syarat dan ketentuan jasa perawatan dan 

perbaikan kendaraan di PT. Nasmoco yang ada dalam surat order servis kendaraan 

yang diberikan dan dibuat sepihak oleh PT. Nasmoco berdasarkan perjanjian baku 

maka kedua belah pihak harus menandatangani salinan surat order servis 

kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kedua telah pihak telah sepakat.Setelah 

terjadi kesepakatan maka timbulah hubungan hukum diantara para pihak yang 

bersifat mengikat yaitu hak dan kewajiban. 

Kedua, Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan Aatas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. Tanggung 

jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dan 

mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila diselesaikan dengan dengan 

cara perdamaian maka penyelesaiannya dengan pemberian ganti rugi sesuai 

kesepakatan para pihak. Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung 

jawab atas dasar wanprestasi contohnya apabila  pengguna jasa mendaftarkan non 

pribadi kendaraannya untuk diperbaiki dan dirawat tetapi pengguna jasa tersebut 

belum juga membayar biaya jasa perbaikan dan perawatan yang telah dikeluarkan 

NASMOCO dalam tempo 30 hari atau pengguna jasa terlambat tidak tepat waktu 

untuk menyerahkan kendaraan yang akan di servis sedangkan penyedia jasa 

contohnya melakukan servis perbaikan dan perawatan kendaraan kurang berhati-

hati atau keliru atau melakukan kesalahan yaitu tidak atau lupa memberikan 
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informasi mengenai servis yang jelas sehingga menyebabkan kerugian yang 

diderita pengguna jasa, maka apabila kedua belah pihak terbukti melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi tersebut ia harus mengganti kerugian sesuai 

dengan pasal 1237, pasal 1238 KUHPerdata, serta meliputi tanggung jawab huku 

atas dasar perbuatan melawan hukum contohnya pengguna jasa menodongkan 

pistol untuk mengancam teknisi, melakukan tindak asusila, melakukan kekerasan 

ke penyedia jasa sedangkan penyedia jasa melakukan perbuatan melawah hukum 

misalnya terbukti melakukan pencurian barang yang berada dalam kendaraan 

yang diservisnya, merusak kendaraan  dan memaki pengguna jasa, berbuat asusila, 

narkoba, dan mabuk.Maka apabila kedua belah pihak terbukti melakukan 

kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum dan diajukan ke jalur hukum 

maka ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut di pengadilan sesuai 

dengan pasal 1365, pasal 1366,  pasal 1367 KUHPerdata dan Pasal 19  UUPK.  

Pertama, Bagi PT. Nasmoco  harus selalu berhati-hati dan beritikad baik 

dalam pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan perbaikan kendaraan. PT 

Nasmoco juga harus mengawasi semua karyawannya agar tidak melakukan 

kesalahan baik karena wanprestasi kelalainnya maupun melanggar peraturan 

tertulis atau tidak tertulis. Agar nama baik PT. Nasmoco  serta kepercayaan 

masyarakat untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan di Nasmoco 

tetap terjaga. 

Kedua, pengguna jasa sebelum menyetujui dan menandatangani salinan 

surat order servis kendaraan sebaiknya membaca terlebih dahalu syarat dan 

ketentuannya. Jika belum jelas dan yakin maka penggguna jasa harus meminta 

PT. Nasmoco untuk menjelaskan tentang isi perjanjiannya untuk mengetahui isi 

garis besar perjanjiannya. Setelah sepakat, menandatangi dan mengetahui dengan 

jelas isi perjanjian yang tertera dalam surat order servis kendaraan pengguna jasa 

harus beritikad baik dalam melaksankkan perjanjian kerja jasa perawatan dan 

perbaikan kendaraan di PT. Nasmoco.. 

Ketiga, Bagi Masyarakat Umum  Diharapkan untuk berhati-hati dan bijak 

apabila ingin melakukan perawatan dan perbaikan kendaraanya, masyarakat harus 

mengetahui bahwa dalam kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan terdapat 
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syarat dan ketentuan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana apabila 

masyarakat melakukan kesalahan dan melanggar perbuatan tersebut dapat 

dikenakan tanggung jawab baik berupa ganti rugi maupun ke jalur hukum. 
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