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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia perdagangan dan perindustrian di Indonesia saat ini semakin 

berkembang dengan pesat. Berbagai barang industri telah beredar di 

pasaran bahkan tidak jarang ditemui untuk satu jenis barang yang sama 

dihasilkan oleh beberapa perusahaan dengan merek yang berbeda-beda. 

Semuanya saling berkompetisi untuk dapat menembus pasaran. 

 Perkembangan dan kemajuan perekonomian dunia saat ini, tidak 

menghalangi masuknya pranata-pranata bisnis baru dari luar yang belum 

dikenal sebelumnya di Indonesia seperti factoring, franchising, leasing dan 

sebagainya. Sejalan dengan itu pihak asing juga membawa serta perjanjian 

baku yang telah dibuat dinegara asalnya, yang berbeda sistem hukumnya 

dengan Indonesia. Namun demikian karena kebutuhan perkembangan 

perekonomian di Indonesia, transaksi-transaksi jenis baru mulai 

diterapkan.  

Bagi para pihak, perjanjian yang dilakukan memiliki kedudukan 

yang sangat penting, karena terkait dengan perlindungan hukum atas hak 

dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata:1 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak 
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau 

                                                            
1 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hal 
342. 
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karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
 

Salah satu perjanjian yang dikenal di dalam masyarakat dewasa ini 

adalah perjanjian sewa beli. Menurut Subekti (1995), Sewa Beli adalah 

jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan 

cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli 

dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat 

dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari 

penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli 

kepada penjual.2Menurut Black’s Law Dictionary sewa beli atau hire 

purchase adalaha system when a buyer pays for an items in installments 

while using it.3 

Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu 

undang-undang, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah 

yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli tersebut. Oleh sebab itu, 

banyak pihak menyarankan perlu diadakannya suatu perundang-undangan 

yang mengatur tentang sewa beli.4 

 Perjanjian dengan Sistem sewa beli di Indonesia dapat membantu 

masyarakat terutama bagi kalangan yang berekonomi menengah kebawah. 

Oleh sebab itu, perjanjian sewa beli sangat diminati oleh masyarakat dan 

tumbuh subur dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga 

                                                            
2Ibid.,hal 9. 
3Black’s Law Dictionary, “Hire Purchase”. http://thelawdictionary.org (23 Nov. 2012) 
4 H.S Salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominatdi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hal 7. 
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sewa beli mendapatkan tempat dalam masyarakat, baik dalam kalangan 

menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah.Pembelian 

barang bergerak misalnya kendaraan bermotor dengan sewa beli 

dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan 

mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut. Sewa 

beli ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam 

beberapa kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama, yang tidak 

dijumpai dalam system pembayaran tunai.  

Perjanjian sewa beli tidak hanya dikenal di Indonesia, di negara 

lain seperti di Singapura juga dikenal perjanjian sewa beli. Meskipun 

Indonesia dan Singapura menganut sistem hukum yang berbeda, dimana 

Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan Singapura 

menganut sistem hukum common law, tetapi sama halnya dengan yang ada 

di Indonesia, di Singapura perjanjian sewa beli dilakukan dengan 

pembayaran secara berkala. Di Indonesia, barang-barang yang boleh 

disewa belikan (hire purchase)dan dijual belikan dengan angsuran adalah 

semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan 

teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil 

produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila 

produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu.5 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan pengaturan 

dan pelaksanaan perjanjian sewa beli menurut hukum Negara Singapura 

                                                            
5 Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa 
Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa, Pasal 1(a). 
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dan hukum Negara Indonesia. Singapura sebagai salah satu negara dengan 

sistem common law menjadi pilihan penulis untuk dijadikan pokok 

bahasan dalam tulisan ini, mengingat Singapura adalah negara kecil yang 

merupakan salah satu negara termaju, tidak saja hanya di Asia melainkan 

juga di dunia, dengan sistem hukum yang modern. 

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kedua negara tersebut 

mempunyai perbedaan sistem hukum.Negara Indonesia menganut sistem 

hukum civil law yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental. 

Berlakunya sistem civil law di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, 

karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang 

sangat panjang, sehingga sistem hukum Belanda secara otomatis dianut 

oleh Indonesia sejak jaman penjajahan sampai dengan setelah 

kemerdekaan.Sedangkan Negara Singapura menganut sistem common law 

yang berlaku di Inggris. Sistem hukum di Singapura tidak dapat dipisahkan 

dari tradisi common law Inggris. Pada intinya sistem common law 

Singapura mempunyai karakteristik doktrin judicial precedent (stare 

decicis). Menurut doktrin tersebut, hukum dibentuk oleh hakim melalui 

penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa dalam kasus-kasus yang terjadi. Dalam hal ini, hakim-hakim 

hanya diharuskan untuk menerapkan alasan-alasan atau pertimbangan-

pertimbangan yang dapat diterima dalam menjatuhkan putusan (the ratio 

decidendi) pada pengadilan yang lebih tinggi dalam hirarkhi yang sama. 
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Negara Singapura bermodalkan lokasi yang strategis secara geo-

politic, hal ini telah menjadikan Singapura sebagai titik kontrol yang 

sangat baik. Secara cepat, Singapura telah berevolusi menjadi pelabuhan 

dagang yang penting dan menjadikan Singapura menjadi suatu pusat 

perniagaan (trading factory) di Asia. Dibandingkan dengan Negara 

Indonesia, pertumbuhan perekonomian Negara Singapura mengalami 

perkembangan yang pesat. 

Di Singapura masyarakat tertarik dengan transaksi mobil secara 

sewa beli, karena pajak atas penjualan mobil di Singapura sangatlah tinggi, 

sehingga akan lebih menguntungkan jika dilakukan secara sewa beli di 

Singapura, transaksi-transaksi sewa beli yang melibatkan konsumen 

barang yang nilainya tidak melebihi $20.000 (termasuk segala pajak 

barang dan jasa) sejak tanggal 1 November 2004 dan kendaraan bermotor 

yang nilainya tidak melebihi $55.000 (termasuk segala pajak barang dan 

jasa dan bea impor dan pebean, tetapi tidak termasuk biaya Sertifikat Hak) 

sejak tanggal 15 Juli 1994 diatur oleh Undang-Undang Sewa Beli/Hire-

Purchase Act (Cap 125, 1999 Revised Ed). Untuk transaksi-transaksi sewa 

beli yang berada di luar lingkup Hire-Purchase Act berlaku prinsip-prinsip 

perjanjian umumnya.6  

Di Indonesia lembaga sewa beli masih diatur melalui Surat 

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 tanggal 1 

                                                            
6 Singapore Academy of Law. “ Undang-Undang Sewa Beli” (http://singaporelaw.sg/). Diakses 
tanggal 02 Nov. 2012. 
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Februari 1980 yang mengatur tentang perizinan kegiatan sewa beli dan jual 

beli angsuran dan sewa. Namun pengaturan lembaga sewa beli tersebut 

tidak menjelaskan secara rinci tentang kedudukan pembeli/penyewa-

beli/konsumen dalam lembaga sewa beli.  

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat 

dalam skripsi yang ditulis sendiri oleh penulis dengan judul 

“PENGAWASAN DAN RUANG LINGKUP OBYEK SEWA BELI 

(HIRE PURCHASE) DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengawasan transaksi sewa beli di Indonesia 

dan di Singapura? 

2. Bagaimana ruang lingkup objek transaksi sewa beli di 

Indonesia dan di Singapura? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan, menelusuri, dan menganalisis 

mengenai pengertian sewa beli dan ruang lingkup objek sewa beli (Hire 

Purchase) di Indonesia dibandingkan di Singapura. 
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2. Untuk menemukan, menelusuri, dan menganalisis 

mengenai pengawasan sewa beli (Hire Purchase) baik di Indonesia 

maupun di Singapura.         

 

 1.4  Manfaat Penelitian 

1. Segi Akademis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai pengaturan dan pelaksanaan perjanjian 

sewa beli berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku baik di 

Indonesia maupun di Singapura. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum 

Perdata. 

2. Segi Praktis 

a. Sebagai informasi bagi lembaga yang berwenang serta para 

pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli (Hire 

Purchase). 

b. Sebagai informasi bagi praktisi dan masyarakat luas 

mengenai perjanjian sewa beli (Hire Purchase). 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan praktik perjanjian sewa beli (Hire Purchase). 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari  bab-bab selanjutnya, 

yang saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skiripsi ini, yang 

dirangkum dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan pengaturan mengenai perikatan dan mengenai perjanjian 

sewa beli (Hire Purchase) pada umumnya di Indonesia berdasarkan 

literature dan pengenturan di Indonesia dan di Singapura. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian ini pembahasannya berkisar antara 

jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, 

hambatan dan penanggulangan dalam melakukan penelitian. Bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis 

untuk meneliti topik yang penulis bahas dalam skripsi. 

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis akan menjawab permasalahan dalam skripsi 

yakni mengenai pengaturan sewa beli di Indonesia dibandingkan dengan 

pengaturan sewa beli (Hire Purchase) di Singapura pengawasan perjanjian 

sewa beli, dengan melakukan analisis berdasarkan Kitab Undang-Undag 
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Hukum Perdata serta pengaturan mengenai sewa beli (Hire Purchase) di 

Negara Singapura. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab kesimpulan dan saran, penulis akan memberikan 

kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian penulis terhadap 

jawaban permasalahan dalam skripsi ini, dengan disertai saran dari penulis 

berkenaan dengan permasalahan dalam skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




