
	 1	

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan ekonomi global sekarang ini, banyak hal yang menjadi 

trend baru yang berkembangan di tengah masyarakat contohnya kredit. Kredit atau 

Leasing sering kali menjadi alat bagi masyarakat agar mendapatkan apa yang 

diinginkan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semankin modern, 

perkembangan leasing (sewa guna usaha) di Indonesia sering digunakan karena 

dianggap lebih praktis dan efisien waktu dan biaya. Munculnya leasing ini 

memberikan konstribusi yang positif bagi para masyarakat dan alternatif yang 

mudah guna mengatasi kesulitan permodalan dalam rangka suatu pembiayaan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. 

Melalui kegiatan leasing ini para masyarakat tersebut akan cepat dapat mengatasi 

cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang 

modal yang mereka perlukan. Di dunia bisnis, baik di tingkat kecil atau besar, tidak 

bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, 

meskipun bukanlah satu satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak 

adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan maka 

potensi untuk berkembangya atau mungkin bertahannya unit usaha yang sedang 

dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit 
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suatu usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Karena itu, peran lembaga keuangan 

sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalan menjadi sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada awalnya, tujuan dari dibentuknya lembaga pembiayaan khususnya 

perusahaan pembiayaan adalah untuk menyalurkan dana pinjaman dalam bentuk 

kredit yang selanjutnya akan digunakan sebagai kegiatan produksi. Dasar hukum 

lembaga pembiayaan sendiri terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan. Istilah leasing berasal dari Bahasa Inggris to lease 

yang berarti menyewakan. 1  Istilah ini mempunyai perbedaan dengan istilah 

rent/rental, yang masing-masing mempunyai jenjang yang tidak sama. Leasing di 

Indonesia merupakan kegiatan yang masih muda umurnya yaitu sejak tahun 1974.5 

Pada tahun 1974 telah terbit Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri 

Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 

Kep-122/MK/1V/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/1/1974 

tertanggal 7 Febuari 1974 dalam Pasal 1 diberikan definisi leasing sebagai berikut:2 

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaaan barang-

barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk jangka waktu 

tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan Hak Pilih 

(optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang 

																																								 																					
1 Achmad Anwari, Leasing di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia ,1987), hal. 9  
2 Keputusan bersama Tiga Menteri Keuangan, Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi 
Nomor Kep-122/MK/1V/1/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/1/1974 
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bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai 

sisa yang telah disepakati bersama”. 

Leasing mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1974 yang didasarkan pada 

ketiga Surat Keputusan Bersama Tiga menteri. Perkembangan perusahaan leasing 

pada 3 tahun terakhir terhitung sejak 2013 berdasarkan data Bank Indonesia (BI), 

perusahaan pembiayaan (multifinance) membukukan total penyaluran pembiayaan 

Juli 2014 sebesar Rp 363,18 triliun, tumbuh 10,61 persen dibandingkan periode sama 

pada Juli tahun 2013 yang sebesar Rp 328,35 triliun. Sedangkan pembiayaan leasing 

multifinance sebesar Rp 114,04 triliun, tumbuh 4,55 persen dibandingkan periode 

sama tahun lalu yang sebesar Rp 109,08 triliun. Namun, pembiayaan leasing pada 

periode Juli 2014 turun 1,30 persen dibandingkan Juni lalu yang mencapai Rp 115,54 

triliun.3 Dan pada tahun 2015 sebesar Rp 371 triliun.4 

Perkembangan leasing di Indonesia bisa dilihat dalam 3 tahun terakhir 

mengalami kenaikan dan keberadaan leasing ini juga sangat dibutuhkan karena 

sangat bermanfaat dalam pembiayaan suatu barang-barang komsumtif yang 

dibutuhkan. Selanjutnya kegiatan leasing diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha 

(leasing). Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 

																																								 																					
3 Perlambatan leasing pengaruhi pertumbuhan perusahaan pembiayaan, 
http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/210690-perlambatan-leasing-pengaruhi-
pertumbuhan-perusahaan-pembiayaan.html, di akses 1 oktober 2016 
4 Pembiayaan multifinance diprediksi cuma tumbuh 1% 
http://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-multifinance-diprediksi-cuma-tumbuh-1, diakses 1 
oktober 2016 
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1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) didefisinikan 

sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara 

sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak 

opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka 

waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.5 Yang dimaksud dalam sewa 

guna usaha hak opsi adalah hak yang diberikan kepada lessee untuk membeli objek 

leasing pada akhir masa kontrak yang didasarkan pada nilai residu.6 Finance lease 

adalah leasing yang pada diri penyewa guna usaha terdapat hak opsi di akhir masa 

sewa, yakni untuk memiliki objek leasing di akhir masa sewa dengan membayar 

sejumlah uang sesuai dengan perjanjian sedangkan operating leasing adalah leasing 

tanpa hak opsi yakni setelah masa menyewa selesai maka objek leasing wajib 

dikembalikan kepada pihak lessor.7  

Dalam leasing, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu lessor, 

lessee dan supplier. Berikut pengertian dari masing-masing pihak tersebut. Lessor 

adalah pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk 

barang modal dengan cara leasing. Secara khusus, lessor diartikan sebagai 

perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh 

izin usaha daru menteri keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha Lessee 

adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang 
																																								 																					
5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa 
guna Usaha (leasing) 
6 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 27 
7 Miranda Nasihin, Segala hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, (Yogyakarta: Buku Pintar, 
2012), hal. 28 
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modal dari lessor. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau 

menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing untuk di leasing kepada 

lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.8  

Namun dalam Perkembangan leasing di Indonesia muncul permasalahan dalam 

perjanjian leasing. Tidak jarang hubungan lessor dan lessee hanya manis pada awal 

perjanjian saja, selanjutnya permasalahan utama yang sering terjadi antara lessor dan 

lessee adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari lessee kepada lessor. Membayar 

setiap angsuran dalam perjanjian leasing merupakan kewajiban lessee dalam 

perjanjian leasing, Jika terjadi hal tertundanya pemenuhan kewajiban maka masing 

dalam pihak perjanjian leasing ini sama-sama dirugikan. Dari data  Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), tercatat kasus sengketa antara lessee 

dengan pihak leasing ini dari tahun 2010 sampai 1 januari 2016 mengalami 

peningkatan kasus leasing kendaraan bermotor setiap tahunnya.9 Kasus yang timbul 

disebabkan lessee kebanyakan tidak membaca  poin yang tertuang dalam klausal 

perjanjian antara lessee dengan pihak leasing dan pada akhirnya berujung pada 

sengketa dan juga eksekusi objek leasing yang dilakukan pihak leasing jika lessee 

wanprestasi ini yang seringkali pihak leasing mengambil objek leasing secara paksa 

dan tidak sesuai dengan prosedurnya sebagaimana mestinya. Maka dari itulah perlu 

diadakan  penelitian mengenai perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian 

																																								 																					
8 Ibid, hal. 30 
9 “BPSK Padang Terima 14 Pengaduan”, http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/48266/bpsk-
padang-terima-14-pengaduan , diakses 1 Oktober 2016 
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leasing serta prosedur pelaksanaan hak pada lessor ketika terjadi wanprestasi oleh  

lessee. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan, maka beberapa pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian leasing? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan hak pada lessor ketika terjadi wanprestasi oleh  

lessee? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 

lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian dari 

isi perjanjian leasing yang memberikan rasa aman kepada lessee. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab dari pelaku wanprestasi, hak dan tanggung 

jawab lessee dan juga hak dan tanggung jawab dari lessor. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan utama dari penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan secara teoritis. 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi 

Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, khususnya mengenai manfaat dan 

kegunaan leasing apakah mencerminkan nilai dasar hukum yang memberikan 

keadilan, kepastian dan kegunaan. 

b. Kegunaan secara praktis. 

 Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun 

masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin 

mengetahui secara jelas mengenai manfaat dan kegunaan leasing serta apa yang 

menjadi tolak ukur terjadinya permasalahn hukum terhadap lessee dan lessor. 

1.5  Sistematika penelitian 

 Sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini membuat hal-hal yang melatar belakangi penelitian tersebut, 

memuat permasalahan yang akan dibahasa dalam penelitian ini, memuat maksud dan 
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tujuan dari penelitian ini, memuat manfaat dari penelitan, memuat sistematika dari 

penelitian ini 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini memuat berbagai kerangka berfikirnya berkaitan dengan isu 

hukum yang dijadikan penelitian. Dalam landasan teori ini dikemukankan mengenai 

teori yang terkait dengan penelitian dan juga dikemukakan tentang teori-teori yang 

mendukung mengenai masalah aspek hukum perlindungan konsumen dalam hal 

praktek leasing. Dalam landasan konseptual pada bab ini memuat frame dari 

penelitian ini dan definisi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

dalam skirpsi, yaitu aspek hukum perlindungan konsumen dalam praktek leasing. 

Pengertian dan definisi bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, kamus 

hukum, ensiklopedia, atau pendapat para ahli, jurnal yang terkait dengan penelitian 

ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini memuat prosedur atau cara untuk mencapai suatu tujuan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini harus menggunakan pengetahuan tentang metode 

yang digunakanan dalam penelitian untuk kemudiad dapat memecahlan masalah dari 

apa yang di teliti dengan melaksanakan prosedur atau cara. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
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 Dalam bab ini memuat hasil dan analisis dari rumusan masalah yang ada di 

dalam bab 1 Pendahuluan, sehingga secara teknis penulisan, apabila terdapat 

misalnya dua rumusan masalah maka dalam bab IV ini terdapat 2 sub-bab 

pembahasan. Dalam bab ke empat ini memuat mengenai hasil dan analisis mengenai 

aspek hukum perlindungan konsumen dalam praktek leasing. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran berisikan ini dari penelitian 

hukum dan pendapat yang menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan. 

Kemudian dalam bab ini  memuat presepsi para pihak dalam perjanjian leasing dan 

prosedur hak pada lessor jika terjadi wanprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




