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penberian layanan bagj- pelanggan butik nenang tj"_
dak dapat disanakan dengan layanan yang disediakan toko
baju pada ununnya. Karena butik se1alu nemperhati-kan ke-
butuhan para peLanggannya sedangkan toko baju hanya nen_
jual baju tanpa nenyediakan layana4 tanobahan. Layanan
yang ditawarkan butik selaLu uembawa resiko karena hasi-].-
nya tidak dapat di-duga secara cermat. pj_sanpJ_ng itu juga

dal-am pelayanan bagi peJ.anggan butik, barang penbeli di_
pertaruhkan untuk nenghadapi liku-liku layanan.

6onsekuenei- dari sifat layanan butik ini, yakni

kepuasan pelanggan tidak seLalu dapat dijanin. perjanjian

yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa layanan purna jual

inj- merupakan suatu perjanjian kuasa yai-tu pembeli_ newa:

ki]kan kepentingannya kepada butik.

H ubunga.n antara pembeli dan butik dal-an bentuk l-a-

yanan ini nerupakan kelanjutan dari transaksi jual beli

ya.ng telah terjadi. pi_ dalan pelaksanaannya, l-ayanan i"tu

harus dil-andaskan pada persetujuan atau kesepakatan, ya_
j-tu persetujuan yan6 diberikan pembeli  setel-ah nendapat_

kan infornasi yang jelas tentang layanan yan6 dibutuhkan :

6erta resiko yang dapat dit inbulkan.

gebagainana yang di_ketahui, hubungan antara penbe-

l-i dan butik apabila ditinjau dari sudut hukum adalah

merupakan auatu perjanjian yang diawali dengan pernbeli

mendatangi buti-k untuk meninta tentang layanan yang dibu_

tuhkan. puti-k bersedia nenberikan layanan yang d1maksud



pembeLir  per janj ian in i-  t inbul  apabi la anrara pembel i  dan
butik terJalj.n suatu persetujuan untuk nenberikan layanan
dan neneri.na layanan.

gntuk memberikan gambaran yang jelas tentang perna_

.alahan yang dibaha€, saya akan nengajukan contoh kasus
yang diawali. ketika sorang penbel-j_ mendatangi gelfridge

Eutik untuk meni_nta salah satu layanan Jreauai- kebutuhan-

nya yai.tu penbeli neninta Selfridge gutik untuk nenbawa

baju yang batu dibelinya ke laundry. pada waktu peraberi

menyatakan pernlntaannya itu dan telah dj-setujuj. Se.Lfrid_

SelButl-k, di 6j.l1l_ Selfridge Buril< nenegaakan banwa ia lla-

nya bertindak se-Laku kuasa daxj- penoeli, kesepakatan yang

terJadj. ada-Iah secara 1l_6an. Dengan tercapat-nya kata 6e_
pakat antara penoe].l_ dengan Selfrid.ge Buttr< naka penoelr

lelan terl_lrat pada persetuJuan tersebut. Dalan ka.su6 j.nj-

ternyata layanan tersebut llctatr menbava ha6j.1 yang batk,

yar_tu oaJu nenJadi ru6ak seh].ngga nengak1 batKan tinbul_nya

kerugl-an pada pt_nak penbel-j.. Ak]-bat kerugLan cersebut,

penbel.]- rnellunlut Sel_fridge Buti_k untuK ne0erina lrernbaLl_

baJu tersebut dan mengenball_Kan uanrg penoell"annya.

Berdasarkan pasal 13JB KUH perdata, pe!0Del_L telah

terj-kat dalan persetuJuan yang disepal{atj", ko!6ekuensi_

nya berartl_ penDelj- tl_dak boJ_eh Eenunlut atau nen1n ta gan_

tr- rug1 pada seLfridge Butilr karena sebelumnya seLfridge

But,j_lr telab nenegaskan bahwa ia hanya bertindak se.Lal<'u

kuasa penbel.i dan segal-a hak dan kewaJiban yang tl_nbul



r [enJadi-  tanggung jawab penbei]- .  Mel ihar Ketentua[ pa6a]_

180f 6UH perdata, berarti pembel.i- na6ih eenpunyat_ hak un_
tuk nenuntut ganti kerugl-ar pada Selfrl_dge Butik, karena
dalan suatu kuasa disebutkan bahwa penerina kuasa fraru€
oerEanggung jawab apabila ia eenunJuk se.eorang untuk ue-
wakl-l-j-nya berbuat sesuatu sehubungan dengan Darang darj-

si penoeri- kuasa.

TuJuan penyusuDan skrj.psj. j.ni adalah sela]_n untuk

nenenuhj- sal-ah €atu syarat guna nencapaj. gelar sarjana

Hukun, juga dinaksudkan untuk nengenbangkan i1nu hul<u_!1

keperdataan. Selain i tu untuk nenperoLeh jawaban yang pas_

tj- atau nendekati kepastian atas nasalah yang dj_bahas.

DaLan penbahasan permaeal_ahan j'ni, saya nengguna-

I ian pendekatan secara yur idis nornat i f ,  yai tu pendekatan

nasalah yang dj_dasarkan pada peraturan perundang_undangan

dalan ha1 ini 6911 perdata sebagai- data yang nengikat.

gunber data sekunder yang digunakan unlulr nenbahas

pernasalahan yang terdj_ri dari hukum pri-ner, yakni yang

oersu!0ber dari peraturan perundang_undangan daLala hal. j.nj-

KUH Perdata, khuausnya buku JTI teniang per ikatan. Sedang_

kan hukun sekunder yang terdj.ri dari karya tu.Lj.6 ilnj.ah

para sarjana baik dalan buku, nass nedia maupun naJalah_

najal-ah yang ber8ai.tan dengan permasaJ.ahan yang 6aya bahas
' 

Setelah data-data diperoleh keteud]-an dik_l-asifika_

sj-kan dan dianalj-sis d.engan raenggunakan metode deduktj-f ,
yang bertol_ak dari hal-hal yang bersifat umue (perikatan



pada umunnya), kenudian diterapkan pada pernasala.b.an yang
akan dibaha6, yang ai fatnya khusus yai tu per janJian anta-
ra seJ-fri"dge Butik dan peeber_i. sedangrkan anari.a daranya

di-lakulran dengan netode hualitatif, yairu cengan mengguna_

kan atau nenelaah sistenrat ika atau konsj-stens].  peraturan

perundang-undangan yang sesuai dengan nasa.lan yang dLbaha6

haL j-nj- drmaksudkan untulr a€ndapatkan kebenaran, seh].ngga

dengan deniklan dapat dllakuEan peneca.han na6alab. dalalc

skrj.psi j.ni..

Hasj-l- darj- penyusunan skripsi j-ni, ao.alan perjan_

jr-an yang terJadl_ at tara penbe-l1 dan sel f r id.ge But lk yang

aslnya nenyatakan babwa pe&bel1 menl_nt,a jasa selfrj.dge gu_

tj-k untuk bertindak selaku kuaEanya dan segala akibat nen_

Jadi tanggung jawaonya. Mel ihat paeal j j j '  ( t )  fUg perdata

nenang pembel i  haru6 konsekuen dengan persetujuan yang te_

1ah disepakat i  sebelum layanan ber langsung. Tetapl  hasi l

dari layanan j.tu tj-dak seperti yang diharapken pembel-i- se_

hr.ngga nenl-mbullran kerugian pada pihaknya.

Dengan demikl_an berdasarkan ketentuan pasal lg06_

KUH perdata, pembel l_ tetap harus &enanggung resiko terse_

but dan tuntutan ganti rugl-nya dapat diaju.r(an kepada l_aun_

dry, dengan dasar pasal 1243 KUH perdata yaitu :
trpenggantl-an biaya, ru6i dan bunga karena tak dipenu_

I hinya suatu per ikatan, barujatr  nulai  arwaSrokanr 'apa_
br-.La sj- berutang, seteLah dinyatakan ralai neneriurii-'
perlke.tannya, tetap nelalaikan, atau j].ka sesuatuyan6 harus dj"ber ikan atau dibuatnya, rranya dapat.  di_
berj.kan atau dibuat daLam tenggang iaktu- yang- teJ.arr
o1J_anpaukannyarr .



Akhirnya dapat d]-tarik suatu kesj-npuran yaitu tun_
tutan gaDti rugi terhadap Selfridge Butik adalah tj_dak be-
nar, karena daLam kasus j-nj. gelfridge Butik hanya bertj_n_
dak sebagai- kuasa serta tel_ah nelaksanakan kewajibannya

sesuai dengan persetujuan dengan nengindahkan dan ne&per_
hatikaa segala gesuatu yang nenurut si fat perjanj j .an diha_
ruskan oJ_eh kepatutan, kebj_asaan dan undang_und.ang.


