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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan perekonomian di Indonesia diikuti pula dengan 

munculnya jenis-jenis perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat.Salah satu 

contohnya adalah perjanjian sewa guna usaha (leasing). 

Leasing adalah suatu “kegiatan” pembiayaan yang didasari oleh suatu 

perjanjian yang disebut dengan perjanjian leasing.Salah satu kegiatan leasing yang 

berkembang di Indonesia saat ini adalah leasing mobil. Hal ini dikarenakan oleh 

kebutuhan masyarakat akan alat transportasi sangatlah banyak, dan tidak semua 

masyarakat dapat membeli mobil secara tunai karena alasan ekonomis. 

Leasing merupakan suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan 

improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut “sewa menyewa” (lease). 

Dikatakan konvensional, karena ternyata sewa menyewa itu merupakan bangunan tua 

dan sudah lama sekali ada dalam sejarah peradaban umat manusia. 

Pranata hukum sewa menyewa dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan 

telah terekam dalam sejarah paling tidak sudah sejak lebih kurang 4500 tahun 



2 
 

Sebelum Masehi, yakni sewa menyewa yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh 

orang-orang Sumeria.
1
 

Sementara leasing dalam arti modern pertama kali berkembang di Amerika 

Serikat,dan kemudian menyebar ke Eropa bahkan ke seluruh dunia, tidak terkecuali di 

Indonesia. Di Amerika Serikat, leasing dalam arti modern pertama kali diperkenankan 

yaitu leasing yang berobjekkan kereta api. Bahkan dalam tahun 1850, telah tercatat 

adanya perusahaan leasing yang pertama di Amerika Serikat yang beroperasi di 

bidang leasing kereta api.
2
 

Pada tahun 1974, telah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, 

Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Indonesia Nomor: Kep-

122/MK/IV/1/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 

Februari 1974, antara lain di dalam pasal 1 diberikan definisi leasing sebagai berikut : 

“ Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-

barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka 

waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak 

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

yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan 

nilai sisa yang telah disepakati bersama. “ 

Perumusan diatas lebih banyak melihat leasing dari sudut ekonomis sehingga 

memandang leasing sebagai suatu perbuatan ekonomis, yaitu suatu kegiatan 

pembiayaan perusahaan. 

                                                           
1
Suyatmi, Sri dan Sudiarto J.  Problematika Leasing di Indonesia, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1992),  

hal.11 
2
Eddy P. Soekadi. Mekanisme Leasing, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),  hal. 19 
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Sedangkan apabila ditinjau dari segi hukum dalam undang-undang 

(KUHPerdata) dengan berpegang pada ketentuan umum tentang perikatan, maka 

leasing itu merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau 

pengadaan barang-barang modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan, dimana 

masing-masing pihak dalam mengikat diri tentunya menghendaki adanya kepastian 

hukum sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing ini tentunya tidak 

ada yang dirugikan. Disinilah kegunaan dibuatnya perjanjian oleh para pihak, dan 

sebagai sumbernya adalah pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan, yaitu : 

“ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena 

undang-undang. “ 

 

Kemudian, pengertian dari perjanjian itu sendiri terdapat dalam pasal 1313 

KUH Perdata,yaitu : 

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

 

Sebagaimana diketahui bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata 

khususnya yang mengenai perjanjian menganut apa yang dinamakan sistem terbuka 

yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja asalkan 

tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusuilaan. Sistem 
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Terbuka ini terkenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada pasal 

1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

 

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asal perjanjian tersebut memenuhi 

persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat 

seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan 

tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata, berlaku juga 

untuk leasing. 

Leasing merupakan perjanjian yang lahir dari praktek kehidupan masyarakat 

berdasarkan prinsip asas kebebasan berkontrak.Leasing sebagai salah satu lembaga 

hukum perjanjian merupakan perjanjian in-nominat (perjanjian tidak bernama) 

dimana ketentuan mengenai perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.Meskipun demikian, leasing tetap tunduk pada ketentuan-

ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Buku III Bab I dan Bab II KUHPerdata. 

Perjanjian leasing merupakan perjanjian baku yang bersifat “take it or leave 

it”, dimana isi dan format perjanjiannya telah dibuat secara sepihak dan kemudian 

ditawarkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, bentuk perjanjian ini memposisikan 

hanya satu pihaknya sebagai pembuat perjanjian, sedangkan pihak yang lainnya tidak 
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memiliki posisi untuk ikut membuat atau menawar isi perjanjiannya. Pihak pembuat 

perjanjian menawarkan perjanjian buatannya, dimana pihak lainnya “hanya” diberi 

pilihan untuk menentukan apakah mau menerima dan terikat dengan semua ketentuan 

dalam perjanjian, atau tidak mau menerima (menolak) perjanjian tersebut. Inilah 

alasan mengapa perjanjian baku disebut bersifat “take it or leave it”. Dampak dari 

perjanjian “take it or leave it”tersebut sangat dirasakan oleh pihak yang memang 

membutuhkan, yang “mau tidak mau” harus menerima isi perjanjian yang dibuat 

secara sepihak tersebut, tanpa bisa ikut merumuskan isi dan formatnya.3 

Dalam perjanjian leasing, lessor merupakan pihak pembuat perjanjian, dan 

lessee merupakan pihak lain yang diberi pilihan untuk menentukan apakah mau 

menerima atau menolak ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku seakan-

akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari si pembuat perjanjian. 

Konsumen leasing mobil kebanyakan adalah pengusaha mikro kecil yang 

umumnya kurang memahami aspek hukum usaha ini, sehingga mereka rentan menjadi 

pihak yang paling mudah dirugikan oleh lessor yang nakal.Di samping itu, lessor atau 

perusahaan leasing juga membutuhkan kepastian hukum untuk menghadapi oknum 

lessee yang nakal, agar kegiatan bisnis mereka dapat berkembang dengan baik. 

Perkembangan pesat atas leasing mobil membuat penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi para pihak perjanjian leasing 

jual beli mobil. 

                                                           
3
 Jesvit Justin, “Perjanjian Baku Berupa Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan 

Berkontrak dan Asas Kepatutan”. Skripsi, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 

2011, hal. 3 
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Dalam suatu perjanjian leasing terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam 

perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian. Salah satu 

contoh persoalan yang paling sering ditemui adalah tertundanya  kewajiban angsuran 

pembayaran dari lessee kepada lessor.Demikian pula apabila perusahaan leasing yang 

merupakan lessor dinyatakan pailit, bagaimanakah upaya penyelesaian perjanjian 

leasing tersebut, dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan 

kepada pihak lessee. 

Kelalaian dari pihak lessee tersebut bisa merugikan pihak lessor, terutama 

apabila kelalaiannya berpengaruh secara langsung terhadap obyek leasing. Demikian 

pula sebaliknya, apabila lessor dinyatakan pailit, tentu dapat juga merugikan pihak 

lessee.Oleh karena itu perlu diadakan upaya penyelesaian dan perlindungan bagi 

pihak lessee dan lessor agar terhindar dari berbagai resiko kerugian. 

Dengan melihat kecenderungan-kecenderungan yang dapat terjadi di atas, 

maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN 

HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING JUAL-BELI MOBIL”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian leasing jual-

beli mobil ? 

2.Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam 

perjanjian leasing, apabila perusahaan leasing (lessor) dinyatakan pailit ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menelaah, menelusuri,dan menganalisis perlindungan hukum bagi para 

pihak dalam leasing, berkaitan dengan jual-beli mobil.  

2. Untuk menelaah, menelusuri, dan menganalis upaya penyelesaian yang dapat 

ditempuh oleh para pihak dalam perjanjian leasing, apabila perusahaan leasing 

(lessor) dinyatakan pailit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan pola berpikir ilmiah dan pembelajaran dalam  menggali 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum, khususnya 
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tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian leasing jual-beli 

mobil. 

1.4.2 Segi Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian  ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lembaga 

pembiayaan (leasing) khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum 

bagi para pihak dalam perjanjian leasing jual beli mobil. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis akan memberikan penjelasan secara singkat mengenai bab-bab yang 

terdapat dalam penelitian ini agar diperoleh gambaran sistematika penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan memuat : 

1.1 Latar Belakang              

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Sistematika Penulisan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

Dalam landasan teori, peneliti akan mengemukakan kerangka berfikirnya 

berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Dalam landasan teori dikemukakan 

mengenai pijakan teori yang digunakan seperti apa, dan juga dikemukakan tentang 

teori-teori yang mendukung masalah mengenai perlindungan hukum bagi para pihak 

dalam perjanjian leasing jual-beli mobil. 

2.2 Landasan Konseptual 

Landasan konseptual berisikan pengertian dan defenisi hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi, yaitu perlindungan hukum bagi 

para pihak dalam perjanjian leasing  jual-beli mobil. Pengertian dan defenisi tersebut 

dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia, 

atau pendapat para ahli.Penulisan defenisi dan pengertian merupakan upaya peneliti 

guna mempertegas terminologi-terminologi yang berkaitan dengan permasalahan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

3.2 Prosedur Perolehan Bahan Penelitian / Objek Penelitian 

3.3 Sifat Analisis 

3.4 Hambatan dan Penanggulangan 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab IV Hasil dan Analisis merupakan rujukan dari rumusan masalah dalam 

Bab I Pendahuluan.Sehingga secara teknis penulisan, apabila terdapat misalnya dua 

rumusan masalah maka dalam Bab IV terdapat dua sub-bab pembahasan. Dalam bab 

ke empat ini akan dimuat mengenai hasil dan analisis mengenai perlindungan hukum 

bagi para pihak perjanjian leasing jual beli mobil. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab V Kesimpulan dan Saran berisikan inti dari penelitian hukum berupa 

argumentasi yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian saran 

berisikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, yang dimuat dalam bentuk narasi 

yang didalamnya termuat konsep. 

 




