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BABIV 

PENUTlJP 

I. KESIMPULAN 

a. 	 Pe~janjian membercard hotel adalah termasuk perjalljian campuran, karena 

didaIamnya berisi bermacam-macam pe~janjian, seperti pcrjanjian sewa

menyewa, pe~janjian jual beli, pcrjanjian jasa, dsb. Pcrjanjian membercard 

hotel itu adalah sah, mcskipun antara kOllsumcl1 sebagai pihak pembcli dan 

produsen scbagai penjual tidak pernaJl bertatap muka secara langsung, 
"-:[, 

bilamana Illemenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga 

ia diakui oleh hukum. Perjanjian Illcmbcrcard hotel adalah sah asalkan 

mcmel1uhi syarat-syarat sahnya pcrjanjian dalam pasal 1320 BW. Mengenai 

syarat pertama yaitu adanya kesepakatan, yang dalam hal ini sulit terbcntuk, 

karena antara konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung, 

perkembangannya yang terpenting untuk terbentuknya pe~lajian adalah 

adanya persesuaian kehendak, yaitu sepakat yaitu apa yang dinyatakan oleh 

seseorang untuk mengikatkan mengikatkan diri. Sedangkan syarat yang lain 

datam pasal 1320 BW, mengenai kecakapan dalam hal 1111 tidak S~la 

diartikan secara murni tapi juga bahwa orang yang cakap illl juga berwcnang 

melakukan perbuatan hukum tersebut, sedangkan syarat ketiga dan kcempat 

mengenai suatu bentuk tertentu, dan adanya scbab yang dibolchkan, hal ini 

menjadi mutlak adanya dalalll suatu pefjanjian, karena jika tidak ada maka 

---------,--- 
51 Moegni Djojodirdjo, p.erbuat!'m mel!llVJlILhu~Uln, Pradnya Paramila. Jakarta, 1979. hal. 
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peljanjian tcrsebut adalah batal demi hukum. Artinya sejak awal perjanjian 

itll dianggap tidak pernah ad;;:. 

b. 	 Dalam pcrjanjian mcmbcreard hotcl, pemilik hotel bcrtanggung gugat atas 

wanprcstasi maupun pcrbutan melanggar hukum yang terjadi, dikarcnakan 

scbclumnya tclah dibuat pcrjanjian yang mcngikat all tam pemilik hotel 

dcngan perusahaan mcrnbcreard, berupa pcIjanjian pcrjanjian pembcrian 

kuasa, jadi perusahaan pcncrbit mcmbcrcard hotcl tidak bolch mclakukan 

pcrbuatan yang melcbihi apa yang dikuasakan kcpadanya. Walaupun 

pcmilik hotel bcrtanggung gugat atas segala kcrugian yang diderita olch 

pihak konsumen namun bukan berarti pihak pcrusahaaan penerbit 

membercard hotel tidak dapat digugat oJeh konsumen. Oalam mcnggugat 

bcrdasarkan wanprestasi pcnggugat wajib menyatakan adanya penyangkalan 

perjanjian yang didalamnya tclah tcrmuat persyaratan-pcrsyaratan yang 

harus dipenuhj. 

Untuk dapat menuntut tanggung gugat produscn yang telah menjual 

membercard hotel yang tidak sesuai dengan kcnyataan sehingga mcrugikan 

konsumen, konsumcn dapat menuntut tanggung gugat pcmilik hotel dcngan 

mengajukall gugatan berisikan : gugatan bcrdasarkan eaeat kchcndak, 

khususnya pCllipuan, gugatan berdasarkan wanprestasi, apabila diantara 

konsumen dan pcmilik hotcl tcrjadi hubungan hukum langsung atnu gugatan 

didasarkan perbuatan melallggar hukum, apabila dialltam pcmilik hotel dan 

konsllmen tidak terdapat hubungan hukum seeara langsung. 
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