
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, hidup bersama manusia 

lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Alasannya adalah manusia cenderung 

memiliki dorongan untuk selalu hidup bersama. Menurut Aristoteles manusia 

disebut zoon politicon, yang memiliki makna bahwa manusia adalah mahluk sosial 

atau mahluk bermasyarakat. Oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai 

hubungan antara satu dengan yang lain.1 

Hubungan manusia dalam bermasyarakat dapat dibedakan 2 (dua) jenis 

yakni:2 

1. Gemeinschaft, manusia bermasyarakat didasari dan diikat oleh ikatan batin 

yang murni dan bersifat alamiah serta kekal seperti keluarga ataupun rukun 

tetangga. 

2. Geellschaft, manusia bermasyarakat didasari dengan ikatan yang bersifat 

pokok untuk jangka waktu yang relatif lebih pendek seperti hubungan 

perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik. 

 

 
1 R, Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 49. 
2  Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2003), hal.31-32. 
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Faktor-faktor yang mendorong agar manusia selalu hidup bermasyarakat 

didorong oleh:3 

1. Kebutuhan biologis, seperti masyarakat keluarga dan perkumpulan 

koperasi konsumsi. 

2. Persamaan nasib, seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, 

perkumpulan pengrajin anyam-anyaman dan serikat buruh. 

3. Persamaan kepentingan, seperti organisasi negara dan organisasi 

pengusaha dalam memasarkan barang produksinya. 

4. Persamaan ideologi, seperti negara-negara yang sama asas dan dasarnya 

membentuk federasi, partai politik dan organisasi massa. 

5. Persamaan tujuan, seperti, sama menghendaki perdamaian dunia dan anti 

kekerasan dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 

Dalam hidup bermasyarakat manusia mempunyai kepentingannya masing-

masing, terkadang ada yang sama namun sering pula ada yang berbeda. Untuk 

memenuhi kepentingannya masing-masing, dalam bermasyarakat dapat terjadi 

suatu perselisihan dan untuk menyeimbangkan kedamaian dalam lingkup 

masyarakat tersebut mereka membatasi diri dengan kaidah sebagai patokan atau 

ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku dan atau untuk bersikap dalam hidup.4 

Untuk dapat mencapai kepentingan atau tujuan hidup diperlukannya 

pemenuhan kebutuhan mereka. Menurut A.H. Maslow manusia memiliki 5 (lima) 

kebutuhan dasar yakni: 1) Food, shelter, and clothing; 2) Safety of self and 

 
3 Op cit., R, Soeroso, hal. 299. 
4 Op cit., Dudu Duswara Machmudin, hal.10. 
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property; 3) Self-esteem; 4) Self-actualization; 5) Love. 5 Menurut intensitasnya 

kebutuhan manusia dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam yakni:6 

1. Kebutuhan primer, kebutuhan utama atau kebutuhan yang paling penting 

untuk dipenuhi guna memelihara kelangsungan hidup, meliputi makanan, 

minuman, pakaian, dan tempat tinggal, teknologi, pendidikan dan 

kesehatatan. 

2. Kebutuhan sekunder, kebutuhan kedua sebagai pelengkap yang dipenuhi 

setelah kebutuhan primer dipenuhi, contohnya kebutuhan sekunder 

perabot rumah tangga, radio, arloji, televisi dan seragam. 

3. Kebutuhan tersier, kebutuhan ketiga sebagai pelengkapan kehidupan 

manusia yang pemenuhannya dapat dihindarkan. Kebutuhan ini bersifat 

prestige, orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat 

atau martabatnya. Contohnya seperti lemari es, peralatan musik, komputer, 

dan transportasi.  

Transportasi merupakan hal yang sudah ada sejak dahulu kala. Setiap 

manusia, tua, muda, dan anak-anak, pria ataupun wanita, semua membutuhkan jasa 

transportasi untuk melakukan suatu kegiatan. Untuk melaksanakannya dibutuhkan 

suatu gerakan atau kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain dan 

suatu kegiatan demikian disebut sebagai suatu kegiatan transportasi.7 

 
5 Ibid. 
6 Muh. Syarifuddin, “Analisis Tentang Aktivitas Buruh Tani Dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Di 

Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda”, eJournal Sosiatri Sosiologi, Vol.4 No.3, 

2016, hal. 100-101. 
7 H. Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.1. 
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Transportasi menjadi aspek penting dalam kehidupan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Tanpa adanya transportasi tidaklah mudah untuk manusia 

berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dapat dilihat dengan 

kecepatan yang lebih tinggi manusia dapat menjangkau tempat yang lebih jauh dan 

dapat melakukan perjalanan dalam waktu yang lebih singkat yang berarti dapat 

meningkatkan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk meningkat berpengaruh 

terhadap interaksi masyarakat antar daerah dan antar negara dan akan menciptakan 

pergaulan masyarakat global dalam kerjasama ekonomi, sosial dan politik secara 

lebih kondusif, tertib dan damai.8  

Sektor transportasi memiliki fungsi yang sangat penting dan strategis, 

sangat pentingnya dapat diibaratkan transportasi sebagai urat nadi perekonomian. 

Transportasi merupakan faktor pembentuk pertumbuhan wilayah.  .9 

Dalam sektor transportasi masyarakat yang memiliki kecondongan dan atau 

kebutuhan akan kendaraan pribadi biasanya akan membeli jika tidak kendaraan 

beroda 4 (empat) seperti mobil atau beroda 2 (dua) seperti sepeda motor. Untuk 

memenuhi kebutuhan individual seperti kebutuhan berkendara untuk mencari 

nafkah dan juga untuk anak-anak pergi belajar ke sekolah, yang biasa digunakan 

adalah kendaraan roda 4 (empat) khususnya mobil. Tidak hanya kebutuhan pribadi 

tetapi kebutuhan publik juga didorong akan adanya kecepatan mobilitas, hal ini 

adalah pendorong kebutuhan atas sektor transportasi di kota-kota metropolitan 

seperti Jakarta. Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, bisnis dan ekonomi, 

 
8 Ibid., hal.2-3. 
9 Ibid., hal.15. 
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menggerakan ekonomi nasional, sebagai kota yang membantu pergerakan ekonomi 

nasional, Jakarta tidak terlepas dari sektor transportasi.10 Kebutuhan publik yang 

dimaksud adalah kebutuhan para pekerja yang ada khususnya dikarenakan kota 

metropolitan seperti Jakarta kehidupan perekonomian dan pergerakan bisnis tetap 

berjalan dan dibutuhkan akses transportasi untuk para penduduk dan merek yang 

berkepentingan dalam hal ini para tenaga kerja. 

Seiring perkembangan transportasi yang cepat dibutuhkan juga jasa 

penyedia dana atau barang modal yang menjadi sebab akibat dari perkembangan 

perekonomian dan pembangunan yang membutuhkan kecepatan mobilitas dari 

masyarakat. Kebiasaan yang ada di dalam masyarakat adalah menggunakan 

kendaraan pribadi untuk kehidupan sehari-hari yakni dengan menggunakan mobil. 

Mobil digunakan terbanyak dikalangan menengah ke atas dan juga sudah mulai 

menyebar di kalangan menengah kebawah, dikarenakan adanya lembaga 

penyediaan yang siap sedia membantu masyarakat untuk memilikinya.  

Perkembangan ini diikuti pula oleh Lembaga Pembiayaan Sewa Guna 

Usaha atau Leasing di Indonesia terutama atas barang modal berupa mobil. 

Lembaga pembiayaan bertujuan untuk menyediakan dana atau barang modal. 

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.11  

 
10  Harwanto Bimo Pratomo, “DKI Jakarta, penyumbanag terbesar ekonomi nasional”, 

https://www.merdeka.com/uang/dki-jakarta-penyumbang-terbesar-ekonomi-nasional.html (diakses 

1 November 2019). 
11 Lembaga Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx, diakses 3 September 2019. 
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Bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kendaraan 

secara utuh, lembaga pembiayaan memberikan pelayanan untuk mereka yang ingin 

memiliki suatu barang seperti kendaraan, berupa kredit pembelian kendaraan 

dengan pembayaran secara angsuran. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha 

yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pembiayaan bagi 

perusahaan/perseorangan.12 

Leasing memberikan opsi yang menarik untuk para konsumen yang ingin 

menggunakan kendaraan tetapi tidak mempunyai dana yang cukup. Dengan leasing, 

konsumen dapat menggunakan kendaraan dengan dana yang dimiliki. Dalam suatu 

transaksi leasing ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yakni, lessor, lessee, dan supplier. 

Para pihak yang terlibat memiliki peranannya masing-masing dalam leasing. Lessee 

sebagai debitur yang mengajukan dan memiliki kewajiban membayar angsuran 

kepada lessor selaku kreditur yakni perusahaan pembiayaan yang menyediakan 

fasilitas pembiayaan untuk lessee dan juga membeli objek yang dimohonkan 

kepadanya ke supplier selaku pihak lain yang menyediakan objek yang diinginkan 

oleh lessee melalui lessor.  Antara lessor dan lessee, jika mereka ingin melakukan 

suatu perjanjian leasing maka perjanjian tersebut harus berbentuk perjanjian tertulis.  

Leasing didasari atas asas kebebasan berkontrak dan ketentuan tentang 

perikatan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk 

selanjutnya disingkat KUHPer). Asas kebebasan berkontrak atau pacta sunt 

servanda ini berdasar kepada Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua 

 
12 Iswi Hariyani dan Ir. R. Serfianto D.P., Gebyar Bisnis Dengan Cara Leasing, (Jakarta: PT Buku 

Seru, 2011), hal. 17.  
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kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Disamping dasar hukum mengenai asas kebebasan 

berkontrak, leasing yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan diatur 

dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perusahaan Pembiayaan (di dalam peraturan dikenal sebagai finance lease).  

Dalam situs berita mengenai otomotif, dipaparkan bahwa 70% pemilik 

mobil yang sering kita dengar yakni BMW merek mobil mewah memanfaatkan 

pembiayaan leasing untuk memenuhi kebutuhannya.13 Ketua Dewan Komisioner 

OJK Wimboh Santoso menyatakan, kebijakan uang muka atau Down Payment (DP) 

pada kredit kendaraan bermotor dapat menyehatkan kinerja perusahaan 

pembiayaan, regulasi terkait DP 0% ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 

35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang 

menghilangkan kewajiban pemberian uang muka terkecil sebesar 5% dalam kredit 

pembiayaan kendaraan bermotor.14 

Berdasarkan laporan triwulan II 2019 OJK pengaduan atas Lembaga 

pembiayaan sebesar 41,54% dari total pengaduan, dan permasalahan yang muncul 

dari yang terbanyak adalah permintaan informasi debitur, restrukturisasi 

kredit/pembiayaan, perilaku debt collector, penarikan objek pembiayaan, dan 

 
13  Ridwan Arifin, “70 Persen Orang Kaya RI Masih Nyicil saat Beli Mobil BMW”, 

https://oto.detik.com/mobil/d-4713888/70-persen-orang-kaya-ri-masih-nyicil-saat-beli-mobil-

bmw?_ga=2.151863801.1966101087.1570255895-1820031963.1551337530 (diakses 5 Oktober 

2019). 
14  Maulandy Rizky Bayu Kencana, “DP Mobil dan Motor 0 Persen Dinilai Bakal Sehatkan 

Perusahaan Pembiayaan”, https://www.merdeka.com/uang/dp-mobil-dan-motor-0-persen-dinilai-

bakal-sehatkan-perusahaan-pembiayaan.html (diakses 5 Oktober 2019). 
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keberatan biaya tambahan/denda. 15  Seperti bulan Juli kemarin di Serang, PT 

Verena Multi Finance, debt collector dari pihak perusahaan telah melakukan 

penarikan atas mobil Avanza milik Ade Supriadi yang telah menunggak secara 

tidak sengata selama 2 (dua) bulan dengan angsuran Rp.3.266.000 dan tanpa ada 

teguran sebelumnya kendaraannya ditahan oleh perusahaan.16  

Bulan Juni 2019 kemarin telah terjadi bentrok dari sejumlah anggota ormas 

yang mendatangi BFI Finance dikarenakan adanya kendaraan salah satu dari 

anggota mereka yang ditarik saat sedang berkendara di jalan.17 Dari bentrokan yang 

terjadi ini membuat risau publik, dan hal ini juga mengecam kedamaian dan 

kesejahteraan di masyarakat dan juga keselamatan para masyarakat yang ada 

disekitarnya. Oleh sebab isu-isu yang beredar dalam masyarakat mengenai 

permasalahan menyangkut leasing, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai prosedur ketika seseorang akan melakukan leasing kendaraan roda 4 

(empat), khususnya mobil untuk pemakaian pribadi dan risiko-risiko yang akan 

timbul  jika terjadi suatu wanprestasi dalam leasing tersebut dengan penulisan 

skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEASING 

TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT”. 

 
15 Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Triwulanan Triwulan II – 2019”, https://ojk.go.id/id/data-dan-

statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan%20Triwulan%20II%20-%202019.pdf (diakses 5 

Oktober 2019), hal. 121 dan 123. 
16 Kabar Banten, “Mobil Ditarik Leasing, Badak Banten Ajukan Gugatan”, https://www.kabar-

banten.com/mobil-ditarik-leasing-badak-banten-ajukan-gugatan/ (diakses 1 November 2019). 
17 Hasan Kurniawan, “Mobil Ditarik Debt Collector, Ormas di Tangerang Datangi Kantor Leasing”, 

https://metro.sindonews.com/read/1413378/170/mobil-ditarik-debt-collector-ormas-di-tangerang-

datangi-kantor-leasing-1561038414 (diakses 1 November 2019). 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kejelasan, serta dalam 

rangka memenuhi ketuntasan pembahasan obyek yang akan diteliti, maka sangatlah 

penting untuk merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur dalam proses leasing kendaraan bermotor roda 

empat? 

2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam suatu leasing kendaraan 

bermotor roda empat? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Dengan berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, yang menjadi 

maksud dan tujuan penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur dalam proses leasing kendaraan bermotor 

roda empat. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam suatu leasing 

kendaraan bermotor roda empat. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para 

pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut dan terperinci mengenai leasing, 

khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat memperkaya jendela dunia mengenai 

leasing. 

Secara praktis, penelitian ini turut memberikan masukan berupa pemikiran-

pemikiran kritis untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi semua pihak 

baik masyarakat, pemerintah, maupun kalangan praktisi hukum dalam upaya 

menghadapi masalah-masalah dalam leasing, sebagai salah satu isu penting dalam 

bidang perekonomian di Indonesia. 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

1.5.1. PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas latar belakang permasalahan serta alasan 

dipilihnya judul atau topik pembahasan, akan dibahas pula pokok-pokok 

permasalahan yang merupakan batasan ruang lingkup pembahasan serta 

tujuan dan manfaat penulisan. Dalam bab ini juga akan dikemukakan 

mengenai sistematika penulisan yang akan memuat seluruh penulisan ilmiah 

ini. 

1.5.2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan 

pustaka terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni tinjauan teori dan tinjauan 
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konseptual. Tinjauan yang dipakai digunakan sebagai dasar teori dan konsep 

pemecahan masalah penilitian ini. 

1.5.2.1. Tinjauan Teori 

Dalam tinjauan teori, peneliti mengemukakan kerangka berpikir 

penulis berkaitan dengan topik yang diangkat secara umum. Dalam 

tinjauan teori tersebut peneliti menjelaskan mengenai variabel-variabel 

yang menyangkut penelitian yang penulis lakukan yang bersifat umum. 

Hal yang bersifat umum yang penulis maksudkan adalah teori mengenai 

perjanjian secara umum termasuk asas dan persyaratan perjanjian tersebut 

sah menurut hukum. 

1.5.2.2. Tinjauan Konseptual 

Tinjauan konseptual berisikan hal-hal yang berkaitan dengan topik 

yang akan diteliti dalam skripsi secara khusus, yaitu perjanjian leasing. 

Dengan menjelaskan variabel secara khusus mengenai yang diteliti oleh 

penulis, tinjauan konseptual akan digunakan sebagai variabel yang 

membantu penulis untuk menelaah dan menguji terhadap apa yang telah 

dikemukakan penulis didalam tinjauan teori. 

1.5.3. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, 

prosedur perolehan data, dan sifat analisis data yang digunakan. Penelitian 

hukum ini yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data 
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sekunder dan bahan-bahan yang digunakan agar dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

1.5.4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan memuat analisis prosedur dalam proses leasing 

kendaraan bermotor khususnya mobil dan akibat hukum wanprestasi 

dalam perjanjian leasing. Penulis akan melakukan analisis dengan 

pertimbangan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam menulis, 

penulis akan melakukan penganalisaan mengenai proses leasing 

berdasarkan mekanisme leasing sesuai dengan Peraturan OJK 

35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan 

Pembiayaan dan hasil wawancara dengan perusahaan pembiayaan. 

Penulisan mengenai akibat hukum wanprestasi yang terjadi dalam 

perjanjian leasing dikaji berdasarkan peraturan OJK yang berlaku dan 

didasari berdasarkan perjanjian baku leasing pada Astra Credit Companies. 

1.5.5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian kesimpulan, berisikan kesimpulan yang penulis tarik atas 

hasil penelitian yang penulis telah lakukan. Pada bagian saran, penulis 

mengemukakan saran atas permasalahan yang telah diteliti. 

  


