
 

 

 

TANGGUNG JAWAB LESSEE DAN LESSOR DALAM                  

PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING 

 

(Studi di PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung) 

 

 

. 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Muhammad Faresi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 

 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

TANGGUNG JAWAB LESSEE DAN LESSOR DALAM                  

PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING 

 

(Studi di PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung) 

 

Oleh: 

 

Muhammad Faresi 

 

 

Leasing sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan pada dasarnya dilatarbelakangi 

oleh tuntutan ekonomi untuk menunjang kebutuhan modal badan usaha maupun  

perseorangan. PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung sebagai perusahaan 

pembiayaan dalam kegiatan usahanya memberikan kemudahan bagi yang 

membutuhkan sarana usaha transportasi di kota Bandar Lampung dengan 

pembiayaan secara leasing. Dalam masa perjanjian leasing masing-masing pihak 

bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibanya selama proses 

pelaksanaan perjanjian leasing. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang 

mekanisme perjanjian  leasing?, tanggung jawab lessee dan lessor terhadap obyek 

perjanjian? dan upaya yang ditempuh pihak lessor dalam menyelesaikan 

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee dalam perjanjian leasing di PT 

Clipan Finance Cabang Bandar Lampung?. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, pengumpulan data yang 

dilakukan adalah pengumpulan data primer dan data sekunder serta pengumpulan 

data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data 

diolah dan dianalisa secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian yang didapat  dalam pemberian pembiayaan sewa guna usaha 

harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Adapun 

mekanisme yang ada mengatur tentang syarat-syarat pembiayaan dan mekanisme 

dalam penilaian, serta isi perjanjian harus memuat hak dan kewajiban lessee dan 

lessor. tanggung jawab lessee dan lessor dalam praktek perjanjian leasing di PT 

Clipan Finance Cabang Bandar Lampung tanggung jawab mengenai penggunaan 

barang leasing, pemeliharaan barang leasing, kehilangan dan kerusakan barang 

leasing karena sebab apapun, wanprestasi, serta semua resiko selama masa leasing 

berlangsung.  



 

 

 

Muhammad Faresi 

Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak lessor yaitu melakukan pendekatan 

secara langsung dengan memberikan teguran kepada pihak lessee dan tetap 

mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Jadi wanprestasi sebagian besar 

disebabkan oleh pihak lessee. Jika pihak lessee tidak mengindahkan maka pihak 

lessee dikenakan somasi dan denda atas keterlambatan pembayaran, dan obyek 

leasing dapat ditarik oleh pihak leessor untuk mencapai tujuan kepastian hukum. 

  

Kata Kunci : Tanggung Jawab Lessee dan Lessor, Lembaga Pembiayaan , 

Leasing 
 



 

ABSTRACT 

 

THE LIABILITY BETWEEN LESSEE AND LESSOR IN THE 

IMPLEMENTATION OF LEASE AGREEMENTS  

(A Study at PT Clipan Finance Branch of Bandar Lampung) 

 

By 

 

Muhammad Faresi 

 

Leasing as a company's financing activity is basically motivated by economic 

demands to support the capital needs of business entities and individuals. The 

limited liability company PT Clipan Finance Branch of Bandar Lampung as a 

finance company provides convenience service for customers in need of 

transportation facilities in the city of Bandar Lampung via leasing finance. In the 

lease agreement, each party is responsible in fulfilling rights and obligations 

during the implementation of the agreement. This research examined and 

discussed the lease agreement mechanism, the lessee's and lessor's liability on the 

object of agreement and the efforts of the lessor in solving problem due to default 

made by the lessee in the lease agreement at PT Clipan Finance Branch of Bandar 

Lampung.  

 

This research applied empirical approach with descriptive analytical research 

specification, the data collection sources consisted of primary and secondary data; 

the data collection technique was carried out by conducting interview and 

literature study. The data were then processed and analyzed qualitatively.  

 

The results obtained that the lease financing shall follow the mechanism 

established by the head office. The existing mechanism regulated the terms of the 

financing and the mechanisms of the assessment, and the contents of the 

agreement shall include the rights and obligations of the lessee and the lessor. the 

lessee's and lessor's obligations in the practice of lease agreements at PT Clipan 

Finance Branch of Bandar Lampung are responsible for the use of leased goods, 

the maintenance of leased goods, the loss and damage of leases due to any cause, 

default and all risks during the lease period.  

 

Among some efforts to settle problem due to default was the lessor tried to direct 

approach the lessee by giving a warning yet still made a negotiation for consensus 

priority. So the default was mostly caused by the lessee. If the lessee neglected, 

the lessee shall be liable for a legal notice and late payment, also the lease object 

may be withdrawn by the lessor to achieve the purpose of legal certainty.  

 

Keywords: Liability between Lessee and Lessor, Finance Company, Leasing 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Perkembangan perekonomian di Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

adanya globalisasi, hal ini tentu saja menjadi tantangan dan memberikan dampak 

yang tidak sedikit terhadap perkembangan lembaga keuangan, baik lembaga 

keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai 

lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

 

Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau instansi lain pada 

hakekatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Usaha-usaha yang dapat 

dilaksanakan oleh lembaga keuangan ialah menghimpun dana-dana jangka 

menengah dan jangka panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka 

menengah dan panjang. Kemudian, memberikan kredit jangka menengah dan    

panjang kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek, baik yang dimiliki 

oleh pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, bertindak sebagai perantara atas 

nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari 

lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.
1
 

                                                           
1
 Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, 

hlm. 5. 
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Salah satu lembaga non bank ialah lembaga pembiayaan yang mempunyai 

peranan penting yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang potensial. 

Peranan penting yang dimaksud karena dapat memenuhi kebutuhan pendanaan 

oleh orang pribadi maupun badan usaha yang memerlukan dana untuk kebutuhan 

sektor usaha kecil maupun menengah yang sangat dirasakan manfaatnya.  

 

Peraturan  Presiden Nomor 9 tahun 2009 yang mengatur tentang Lembaga 

Pembiayaan selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009, merupakan aturan 

baru yang memberikan warna bagi lahirnya tiga jenis lembaga meliputi 

perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan 

infrastruktur.  

 

Dari ketiga jenis lembaga pembiayaan tersebut, peran perusahaan pembiayaan 

memiliki keunggulan yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga 

menjadi alternatif permodalan, ketersediaan barang modal bagi usaha kecil dan 

menengah. Lembaga pembiayaan tersebut dapat memberikan manfaat apabila 

dijalankan dengan benar, dan sebaliknya apabila tidak dijalankan dengan benar  

serta melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang leasing tersebut 

maka akan berdampak negatif.  

 

Peraturan-peraturan pokok tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

dan memberikan peluang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pembiayaan, untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengembangkan 

usaha. Kenyataanya yang terjadi,  sebagian pihak-pihak tertentu menganggap 

harga barang modal tidak terjangkau jika dibeli secara cash, sedangkan pihak 



3 

 

tersebut tetap membutuhkan barang modal tersebut untuk mengembangkan 

usahanya.  

 

Dilain pihak terdapat supplier yang menginginkan produknya terjual agar 

mendapat keuntungan, untuk mengatasi hal tersebut perusahaan pembiayaan dapat 

menjadi solusi permasalahan tersebut diatas dengan cara melakukan Sewa Guna 

Usaha (Leasing). Agar permasalahan ketidak mampuan orang pribadi atau badan 

usaha untuk memiliki barang modal dan supplier tetap dapat menjual, maka 

alternatif menggunakan perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) sangat 

dibutuhkan dan dapat meringankan bagi para pihak yang terlibat dalam dunia 

usaha. 

 

Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) dapat membantu dan mengembangkan 

pihak-pihak yang membutuhkan melalui pemberian barang modal, adapun cara 

untuk mendapatkan pinjaman barang modal dapat diajukan oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Mekanisme  pemberian 

pinjaman modal dilakukan dengan cara membeli barang-barang modal 

berdasarkan sistem pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat di dalam Sewa Guna Usaha 

(Leasing).  

 

Peranan perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah menghubungkan 

kepentingan dari beberapa pihak yang berbeda. Adapun kepentingan yang berbeda 

dari para pihak sebagai berikut; Pihak pertama adalah lessor, yaitu perusahaan 

Sewa Guna Usaha (Leasing) sebagai pemilik modal, yang akan memberikan 

pinjaman modal alat atau suatu barang dengan cara leasing kepada pihak yang 
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membutuhkan. Lessor merupakan perusahaan pembiayaan  yang bersifat 

multifinance  yang dapat bergerak khusus dibidang leasing. Pihak kedua adalah 

Lessee, yaitu pihak yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang yang 

akan di leasing oleh lessor. Pihak ketiga adalah kreditur atau lender, yakni pihak 

yang disebut dengan debt holders atau loan participants dalam suatu transaksi 

leasing. Kreditur atau lender pada umumnya  terdiri dari bank, insurance 

company trust, dan yayasan. Pihak keempat adalah supplier, yaitu penjual atau 

pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan dalam negeri atau 

yang mempunyai kantor pusat di luar negeri. 
2
 

 

Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam  melakukan kegiatan pembiayaan, 

dapat menggunakan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operation 

lease).  Adapun Hak opsi (finance lease) adalah hak lessee untuk membeli barang 

modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Hak opsi 

diberikan pada akhir jangka waktu dalam perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing).
3
 

Finance lease sering juga disebut full pay out lease atau capital lease, pada jenis 

finance lease ini, lessee menghubungi lessor untuk memilih, memesan, 

memeriksa, dan memelihara barang modal yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam 

masa sewa lessee membayar sewa secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah 

dengan pembayaran nilai sisa (residual value). Pada masa akhir kontrak lessee  

memiliki hak opsi atas barang modalnya untuk mengembalikan, membeli, atau   

memperpanjang masa kontraknya.
 4

 

                                                           
2
 Dahara Djoko Prakoso, Leasing dan Permasalahan, Semarang: Effhar & Prize, 

1996,hlm 4. 

3
Ibid., hlm 3. 

4
 Khotibul Umam, Op.Cit., hlm 56 
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Operation lease disebut juga service lease merupakan jenis Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh 

lessee tanpa adanya hak opsi diakhir masa kontrak. Oleh karena itu, dalam 

menghitung jumlah keseluruhan pembayaran sewa secara angsuran tidak termasuk 

jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut.
5
 

  

Kegiatan operasional perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) berlangsung di 

berbagai daerah, salah satunya di Kota Bandar Lampung terdapat perusahaan 

Sewa Guna Usaha (Leasing) yang bernama PT Clipan Finance Cabang Bandar 

Lampung. Dalam menjalankan setiap transaksi PT Clipan Finance Cabang Bandar 

Lampung menggunakan sistem Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan cara 

mengikat para pihak dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (lease agreement). 

Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut mengatur hubungan antara lessor dan 

lessee, hubungan tersebut merupakan hubungan timbal balik yang menyangkut 

pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari 

kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan. 

 

Salah satu bentuk perjanjian financial lease yang telah dibuat oleh lessor (PT 

Clipan Finance Cabang Bandar Lampung) dan pihak lessee (penerima modal PT 

Mitra Mulia Husada) harus dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat 

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Financial lease atau kontrak leasing tersebut harus dilaksanakan 

dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak 

(unilateral unvoidable), serta perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-

                                                           
5
 Ibid., hlm 57. 
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undang bagi pihak - pihak yang bersangkutan. Dengan keterbatasan peraturan 

yang mengatur tentang Sewa Guna Usaha (Leasing) maka usaha tersebut 

termasuk bersifat loosely regulated, yaitu perlindungan kepada pihak leasing 

hanya sebatas itikad dari para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian 

leasing. Pemberian barang modal kepada lessee,  lessor mewajibkan pembuatan 

perjanjian financial lease atau kontrak leasing, dimana perjanjian yang dibuat dan 

disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis. Perjanjian financial lease atau 

kontrak lease tidak ada ketentuan khusus dalam bentuk akta otentik atau akta 

dibawah tangan antara pihak lessor dan lessee,  akibat hukum yang timbul dari 

perjanjian financial lease yang dibuat oleh pihak lessor dengan pihak lessee 

adalah menjadi hak dan kewajiban dari masing masing subjek hukum yang harus 

ditaati oleh para pihak.  

 

Perusahaan Sewa Guna Usaha (leasing) kegiatan utamanya  adalah bergerak di 

bidang pembiayaan untuk memenuhi keperluan barang-barang modal oleh debitur. 

Pemenuhan pembiayaan yang dibutuhkan oleh seorang debitur terhadap barang-

barang modal yang diperlukan seperti kendaraan bermotor dengan cara menyewa 

atau membeli secara kredit. Pihak leasing akan memenuhi dan membiayai 

keinginan debitur atas barang-barang modal sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati kedua belah pihak. 

 

Hubungan perjanjian antara lessor dan lessee merupakan pelaksanan kewajiban, 

peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan 

fasilitas pembiayaan adalah timbal balik, untuk itu dibuatkan perjanjian operating 

lease antara lessor dan lessee yang mengatur tanggung jawab lessor terhadap 
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objek leasing  dengan sistem operating leasing. Aktual perjanjian operting 

leasing yang terjadi dengan  PT Mitra Mulia Husada dibagi dua tahap yaitu 

tahapan pengiriman barang, dimana tanggung jawab lessor (PT Clipan Finance 

Cabang Bandar Lampung) hanya sampai pada pihak lessee (PT Mitra Mulia 

Husada) setelah menandatangani bukti penerimaan barang leasing, setelah itu 

obyek leasing berupa kendaraan bermotor beralih menjadi tanggung jawab pihak 

lessee. 

 

Dalam perjanjian leasing kemungkinan salah satu pihak tersebut tidak 

melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Sebagai contoh adalah 

kelalaian pihak lessee (PT Mitra Mulia Husada) tidak menjaga barang modal yang 

diperjanjikan dalam masa berlangsungnya pelaksanaan leasing tersebut, dampak 

negative atas salah satu pihak tidak melaksanakan dalam perjanjian leasing karena 

kelalaian berdampak merugikan secara langsung terhadap obyek leasing. Maka 

kelalaian tersebut merupakan cermin yang tidak baik dalam pelaksanaan 

kerjasama sewa guna usaha. 

 

Keterbatasan perundangan yang mengatur secara khusus tentang lembaga 

pembiayaan masih banyak ditemukan kendala-kendala dalam perjanjian leasing, 

karena resiko pihak lessor sangat  tinggi terhadap kerugian apabila pihak lessee 

melakukan kelalaian. Untuk itu dalam perjanjian leasing yang disepakati oleh para 

pihak lessee harus bertanggung jawab terhadap perjanjian yang sudah 

ditandatangani agar para pihak tidak ada yang dirugikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai perjanjian leasing di PT Clipan Finance Cabang Bandar 
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Lampung. Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Tanggungjawab Lessee dan Lessor dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing 

(Studi PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian terhadap tanggung jawab lessee dan 

lessor  pada perjanjian leasing pada PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana mekanisme perjanjian leasing pada PT Clipan Finance Cabang 

Bandar Lampung (lessor)? 

2. Bagaimana tanggung jawab lessee dan lessor berdasarkan Perjanjian leasing ? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian pada pelaksanaan perjanjian leasing di PT 

Clipan  Finance Cabang Bandar Lampung ? 

 

C. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. 

Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, 

khususnya Hukum Lembaga Pembiayaan. Sedangkan lingkup kajian dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian leasing di PT Clipan Finance Cabang 

Bandar Lampung. 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memperoleh gambaran lengkap, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan 

perjanjian lessee dan lessor di PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung. 

2. Memperoleh gambaran lengkap, rinci, dan sistematis mengenai tanggung jawab 

lessee dan lessor dalam pelaksanaan perjanjian leasing di PT Clipan Finance 

Cabang Bandar Lampung. 

3. Memperoleh gambaran lengkap, rinci, dan sistematis mengenai upaya hukum 

yang dapat ditempuh oleh PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung selaku 

pihak lessor apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini mencakup manfaat secara teoritis 

maupun praktis, yakni sebagai berikut. 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan pengetahuan 

tentang hukum lembaga pembiayaan terkait perjanjian leasing di PT Clipan 

Finance Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi 

khususnya mengenai hukum lembaga pembiayaan. 
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2. Kegunaan Praktis 

 

Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah sebagai berikut. 

a. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca 

mengenai hukum lembaga pembiayaan, khususnya tanggung jawab lessee 

(PT Mitra Mulia Husada) terhadap lessor dalam pelaksanaan perjanjian 

leasing pada PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung 

b. Sebagai bahan referensi maupun informasi untuk penelitian lanjutan bagi 

pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung terkait tanggung jawab 

lessee terhadap lessor dalam pelaksanaan perjanjian leasing pada PT Clipan 

Finance Cabang Bandar Lampung  

c. Sebagai salah satu syarat akademis bagi penulis untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Perjanjian  

1.  Pengertian Perjanjian 

Terdapat dua istilah perjanjian yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah 

verbintenis dan overeenkomst. Dalam menerjemahkan kedua istilah tersebut 

dalam bahasa Indonesia, para sarjana hukum Indonesia masih berlainan pendapat.
6
 

Pengertian mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun 

pendapat para sarjana tersebut adalah : 

a. R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.
7
 

b. Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu 

hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain 

karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan 

bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam 

bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi.
8
 

c. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

                                                           
6
  R. Subekti, Aspek – aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung 1986, hlm. 3. 

7
  R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 1. 

8
 Abdulkadir Muhammad , Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung 1982 , hlm 6. 
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menimbulkan akibat hukum.
9
 

 

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua 

belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. 

Batasan isi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

 

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka akan timbul suatu hubungan hukum 

dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya, begitu 

pula sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa, perjanjian akan menimbulkan suatu 

perikatan, atau dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber 

perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata sumber perikatan adalah 

perjanjian dan undang-undang. Perikatan dan perjanjian diatur dalam Buku Ketiga 

KUHPerdata. Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan unsur 

perjanjian sebagai berikut: 

1. Adanya pihak-pihak 

 Pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian ini disebut sebagai subyek 

perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau juga badan 

hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau mempunyai wewenang dalam 

melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Subyek hukum dapat dalam kedudukan pasif atau sebagai debitur atau dalam 

kedudukan yang aktif atau sebagai kreditur. 

                                                           
9
  Ibid. hlm. 7 
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2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak 

 Persetujuan disini bersifat tetap, dalam arti bukan baru dalam tahap berunding. 

Perundingan itu sendiri adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan 

untuk menuju kepada adanya persetujuan. 

3. Adanya tujuan yang akan dicapai 

 Tujuan mengadakan perjanjian terutama guna memenuhi kebutuhan pihak-

pihak dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian 

dengan pihak lain. 

4. Adanya prestasi yang akan dilangsungkan 

 Bila telah ada persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu 

kewajiban untuk melaksanakannya. 

5. Adanya bentuk tertentu 

Dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, karena ada ketentuan 

undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu maka perjanjian 

mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti. 

6. Adanya syarat tertentu  

Mengenai syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari perjanjian, karena 

dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari 

pihak-pihak.  

 

Jika semua unsur yang ada tadi kita hubungkan dengan ketentuan syarat sahnya 

perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) maka dapat disimpulkan: 

a. Syarat adanya persetujuan kehendak diantara pihak-pihak dapat meliputi 

unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu dan bentuk-bentuk tertentu.  

b. Syarat kecakapan pihak-pihak meliputi unsur-unsur dari pihak-pihak yang 
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ada dalam perjanjian.  

c. Adanya hal tertentu sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek perjanjian, baik 

berupa benda maupun jasa, serta obyek dapat berwujud dan tak berwujud.  

d. Adanya kausa yang halal, yang mendasari perjanjian itu sendiri meliputi 

unsur tujuan yang akan dicapai 

 

2. Asas – Asas Perjanjian 

Subyek perjanjian sama dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang 

merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun kreditur maupun debitur 

tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum. 

KUHPerdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya perjanjian: 

a. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.  

b. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.  

c. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.  

 

Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi 

merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu 

maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Menurut R.M.Sudikno 

Mertokusumo, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam 

pembentukan hukum positif.
10

 Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Asas Konsensualisme 

 Asas konsensualisme ini berkaitan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian. 

Menurut asas ini, suatu perjanjian lahir seketika saat telah tercapainya suatu 

kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai unsur-

                                                           
10

 RM. Soedikno Mertokusumo ,Op,. Cit , hlm 102. 
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unsur pokoknya. Berkaitan dengan hal ini, R. Subekti berpendapat
11

 Asas 

konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk 

melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat 

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah 

lahir pada saat atau detik tercapainya consensus. 

2.  Asas Kepercayaan  

 Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat 

menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan 

memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka 

perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan 

kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang 

mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 

3.  Asas Kekuatan Mengikat  

 Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam perjanjian 

terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa 

yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang 

dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan akan mengikat para pihak 

4. Asas Persamaan Hak  

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada 

perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, 

jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan 

ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai 

manusia ciptaan Tuhan.  

                                                           
11

 R. Subekti , Hukum Perjanjian , PT Intermasa , Jakarta 1985 , hlm. 5. 
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5. Asas Keseimbangan  

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan 

perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas 

persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi 

melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk 

melaksanakan perjanjian itu dengan baik, dapat dilihat disini bahwa 

kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk 

memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur 

seimbang.  

6. Asas Moral  

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari 

seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi 

dari debitur. Juga hal ini terlihat dalam zaakwaarneming dimana seseorang 

yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan 

mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan 

perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor yang 

memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan 

hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari 

hati nuraninya. 

7. Asas Kepatutan   

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan disini 

berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. 

8. Asas Kebiasaan  

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdata, yang dipandang 
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sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk 

hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan 

kebiasaan yang diikuti  

9. Asas Kepastian Hukum  

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. 

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai 

undang-undang bagi para pihak 

 

Secara umum dari kesembilan asas yang ada dapat diambil intinya menjadi tiga 

asas, sesuai dengan pendapat Prof. Rutten yaitu :
12

 

a. Asas Konsensualisme (consensus) 

b. Asas Kekuatan Mengikat.  

c. Asas Kebebasan Berkontrak.  

 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

 

Perjanjian oleh hukum dianggap sah apabila mengikat kedua belah pihak, maka 

perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 

1320 KUHPerdata, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya 

kesepakatan antara para pihak yang akan mengadakan perjanjian, harus dilakukan 

oleh orang yang cakap secara hukum, harus mempunyai obyek tertentu, dan 

karena suatu sebab yang halal. Syarat- syarat sahnya perjanjian tersebut dapat 

digolongkan sebagai berikut: Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 

KUHPerdata., yang terdiri dari: Kesepakatan kehendak : 

a. Wewenang berbuat; 

                                                           
12

 R. Subekti , Op. Cit., hlm. 6. 
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b. Perihal tertentu; dan 

c. Kausa yang sah.
13

 

 

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-

syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang 

dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Batal demi hukum, misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam 

pasal 1320 KUHPerdata. Syarat objektif tersebut adalah: 

a. Perihal tertentu, dan 

b. Kausa yang sah. 

2. Dapat dibatalkan, misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam 

pasal 1320 KUHPerdata. Syarat subjektif tersebut adalah: 

a. Kesepakatan kehendak, dan 

b. Kecakapan berbuat. 

3. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan 

Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang tidak 

begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih 

mempunyai status hukum tertentu. Sedangkan bedanya dengan perjanjian 

yang dapat dibatalkan adalah bahwa dalam perjanjian yang dapat 

dibatalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan 

sampai dengan dibatalkan perjanjian tersebut, sementara perjanjian yang 

tidak dapat dilaksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum  

dikonversi menjadi perjanjian yang sah.
14

 

                                                           
13

 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2001), hlm. 33-34. 



19 

 

4. Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya  

 

a. Pengertian Wanprestasi 

 

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah breach of contract adalah 

tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang 

dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan 

dalam kontrak yang bersangkutan.
15

 

 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak 

yang dirugikan, untuk menentukan pihak yang melakukan wanprestasi dalam 

memberikan ganti rugi, oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak yang 

dirugikan karena wanprestasi tersebut. Dalam hukum kontrak apabila terjadi 

wanprestasi, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut 

haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang 

dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah 

satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak.
16

 

 

Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat  sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdata menyebutkan : Dalam tiap-tiap 

perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaksud kewajiban si berutang 

untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya 

sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Dari 

                                                                                                                                                               
14

 Ibid. hlm. 34. 

15
 Munir Fuady., Op. Cit. hlm. 87. 

16
 Ibid., hlm. 137. 
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Pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, 

pengertian  memberikan  “sesuatu”  mencakup  pula  kewajiban  untuk 

meyerahkan barang dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahan. Istilah 

memberikan sesuatu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1235 KUHPerdata 

tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu : 

1. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian.  

2. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang 

dinamakan penyerahan yuridis. 

 

Wujud prestasi yang lainnya adalah berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 

Berbuat sesuatu adalah melakukan sesuatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam 

perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu 

perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala 

para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan 

sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui 

bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak memenuhi prestasi 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Hal inilah yang disebut 

dengan wanprestasi. 

 

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya 

sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti, melakukan 

prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi.
17

 

Persoalannya adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai 
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hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi 

ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah 

wanprestasi. 

 

Dalam hal wujud prestasinya memberikan sesuatu, maka perlu pula dipertanyakan 

apakah didalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu 

pemenuhan prestasinya. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah 

ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPerdata, debitur 

sudah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut. 

Sedangkan bila tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka 

dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi 

kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi. 

 

Surat peringatan kepada debitur tersebut dinamakan somasi, dan somasi inilah 

yang digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi. Untuk 

perikatan yang wujud prestasinya tidak berbuat sesuatu kiranya tidak menjadi 

persoalan untuk menentukan sejak kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi, 

sebab bila debitur melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian 

maka ia dinyatakan telah wanprestasi. 

 

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar 

janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh 

dilakukannya, perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti 

prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat 

diatas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. Wanprestasi yang 
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dilakukan debitur dapat berupa empat macam:
18

 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,  

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,  

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.  

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh  dilakukannya. 

 

Permasalahan tentang wanprestasi, terdapat pendapat lain mengenai syarat-syarat 

terjadinya wanprestasi, yaitu:
19

 

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu 

menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur 

memang tidak mampu berprestasi.  

b. Debitur salah berprestasi, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk 

melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya.  

c. Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini banyak kasus yang dapat 

menyamakan bahwa terlambat berprestasi dengan tidak berprestasi sama 

sekali.  

 

Berdasarkan dengan akibat wanprestasi tersebut, Abdulkadir Muhammad 

berpendapat,
20 

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi 

adalah hukuman atau sanksi sabagai berikut : 

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur 

(Pasal 1243 KUHPerdata).  

2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari suatu pihak 
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memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan 

perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).  

3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 

(2) KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk 

memberikan sesuatu.  

4. Membayar biaya perkara apabila perkara diperkarakan dimuka hakim (Pasal 

181 (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan 

dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.  

5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan  perjanjian 

disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata). Ini 

berlaku untuk semua perikatan. 

 

Dari beberapa akibat wanprestasi tersebut, kreditur dapat memilih diantara 

beberapa kemungkinan sebagai berikut : 

1. Meminta pelaksanaan perjanjian walaupun pelaksanaannya sudah terlambat. 

Meminta penggantian kerugian. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi 

ini dapat berupa biaya (konsten), rugi (schaden), atau bunga (interessen). 

2. Meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, bila perlu disertai 

dengan penggantian kerugian (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata) 

 

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimna 

ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdata tersebut, maka timbul persoalan apakah 

perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur atau apakah harus 

dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim tersebut bersifat 

declaratoir ataukah bersifat constitutive 
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R. Subekti mengemukakan bahwa menurut pendapat yang paling banyak dianut, 

kelalaian debitur, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga 

putusan hakim itu bersifat constitutive dan bukan declanatoir.
21

 Suatu perjanjian 

akan berakhir bilamana tujuan perjanjian itu telah dicapai, dimana masing-masing 

pihak telah saling menunaikan prestasi yang diperlukan sebagaimna yang mereka 

kehendaki bersama-sama dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, suatu 

perjanjian dapat juga berakhir karena hal-hal sebagai berikut ; 

a. Lama waktu perjanjian yang ditentukan para pihak telah terlewati.  

b. Batas maksimal berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang.  

c. Ditentukan didalam perjanjian oleh para pihak atau oleh undang-undang, 

bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu, maka perjanjian akan 

berakhir.  

d. Dengan pernyataan penghentian oleh salah satu pihak (opzegging). Misalnya 

perjanjian sewa-menyewa yang waktunya tidak ditentukan di dalam 

perjanjian. Pernyataan penghentian ini harus dengan memperhatikan 

tenggang waktu pengakhiran menurut kebiasaan-kebiasaan setempat.  

e. Karena putusan hakim.  

f. Adanya kesepakatan para pihak (herroeping).  

 

5. Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Perjanjian 

 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

 

Ada 2 istilah yang menunjukan  dalam kamus hukum, yaitu leability dan 

responsibility. Leability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukan 
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hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung 

atau yang mungkin yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

atau kontensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

 

Responbility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, 

dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga 

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam 

pengertian dan penggunaan praktis, istilah leability menunjukan pada 

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat yang dilakukan oleh 

subyek hukum, sedangkan istilah responbility menunjuk pada pertanggung 

jawaban politik.
22

   

 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 

sebagi berikut : 

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan  

Prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam 

KUHPerdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang 

secara teguh, dinyatakan seorang akan diminta pertanggungjawabannya jika 

ada unsur kesalahan yang dilakukan. Yang dimaksud kesalahann adalah unsur 

yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan 

dengan undang-undang tetapi juga pada kepatutan dan kesusilaan dalam 

masyarakat. 
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2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap selalu bertanggung jawab, 

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam  prinsip ini, 

beban pembuktiannya ada pada tergugat dalam hal ini tampak pembuktian 

terbalik, hal ini bertentangan dengan azas hukum praduga tak bersalah. 

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Bertanggung Jawab 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, lebih dikenal dalam 

lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Dalam hal ini pelaku usaha 

tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Pihak yang dibebankan 

dalam hal ini adalah konsumen. 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip absolut kendati para ahli 

membedakan kedua terminologi diatas. Pendapat yang menyatakan strech 

leability adalah prinsip tangung jawab yang menetapkan kesalahan tidak 

sebagai aktor yang menntukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan 

untuk dibebaskan dalam tanggung jawab. Menurut E Suherman absolute 

libility dalam prinsip ini tidak bisa membebaskan diri dari tanggung jawab, 

kecuali apabila kerugian yang timbul dari kesalahan yang dirugikan sendiri. 

5. Prinsip Tanggung Jawab Segan Pembatasan 

Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam 

klausula terhadap perjanjian yang dibuatnya. Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 

Undang-undang  Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa 

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, 

pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 
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jasa yang dihasilkan.  Dalam kaitan dengan jabatan Notaris  maka diperlukan 

tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. 

Tanggung jawab profesional adalah, tanggung jawab hukum dalam hubungan 

dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien, tanggung jawab ini 

timbul karena mereka (para penyedia jasa) tidak memenuhi perjanjian yang 

mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia 

tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.
23

   

 

B. Tinjauan Umum Perusahaan Pembiayaan 

 

1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan 

Perusahaan pembiayaan sudah sering didengar tetapi belum sepopuler 

Perusahaan-perusahaan keuangan dan Perusahaan perbankkan. Perusahaan 

pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung 

dari masyarakat.
24

 Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur : 

a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Perusahaan 

pembiayaan. 

b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara 

membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan. 

c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan. 

d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. 
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e. Tidak menarik dana secara langsung. 

f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat.
25

 

 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan 

Pembiayaan, Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 

 

2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan 

 

Dalam melaksanakan usahanya maka perusahaan pembiayaan melakukan 

beberapa kegiatan usaha, diantaranya yaitu: 

a. Sewa Guna Usaha (Leasing) 

Leasing istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “leasing”, dimana leasing itu 

berasal dari kata lease (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna 

usaha (Leasing) adalah 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 Lessee 

selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.  

b. Modal Ventura 

 Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura 

(Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha 

pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima 

bantuan pembiayaan (Investee Company) sebagai pasangan usahanya untuk 

jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui 

pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas 
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hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang 

tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura 

mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya 

berupa capital gain atau deviden.
26

 

c. Anjak Piutang (Factoring)  

Menurut Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 adalah anjak kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu 

Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak 

piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah Perusahaan yang 

kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau 

pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau 

pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).
27

 Kemudian pengertian anjak 

piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka 

pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. 

Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan dalam kegiatan factoring 

ada tiga pihak yang terkait, yaitu: 

1. Perusahaan Factoring (factoring company), atau disebut dengan factor 

sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan Perusahaan 

pembiayaan dengan bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan 

piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan; 
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2. Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (client), adalah 

perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya 

kepada factor; 

3. Nasabah (customer), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada 

klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada 

factoring. Istilah klien (client) dan nasabah (customer) dalam 

mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. 

Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, 

sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini 

supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer.
28

 

d. Kartu Kredit 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah 

kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan 

menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran 

dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 

termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai 

dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh 

acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan 

pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik 

secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.
29
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C. Sewa Guna  Usaha (Leasing) 

 

1.  Pengertian Leasing pada umumnya 

Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata lease yang berarti sewa-

menyewa, pada dasarnya leasing merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa-

menyewa yang kemudian berkembang dalam bentuk khusus serta mengalami 

perubahan fungsi menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia 

leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.
30

 

 

Dalam Pasal 1 huruf a SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK.01/1991 tentang 

kegiatan sewa guna usaha (leasing) disebutkan bahwa pengertian leasing adalah 

suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara 

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

tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu 

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 

 

Pengertian leasing dalam SK Menkeu tersebut menunjukkan bahwa dalam suatu 

perjanjian leasing terdapat beberapa elemen penting, yaitu:
31

 

a. Pembiayaan perusahaan, yaitu suatu kegiatan pembiayaan yang ditujukan 

untuk keperluan bisnis suatu perusahaan. Dalam perkembangannya, 

pembiayaan ini juga ditujukan untuk keperluan individu atau perorangan baik 

untuk keperluan bisnis atau keperluan lainnya.  

b. Penyediaan barang modal, yaitu suatu kegiatan penyediaan barang modal 

untuk dipergunakan oleh suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi 
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keperluannya. Menurut Pasal 1 huruf b SK Menkeu RI Nomor. 1169/KMK 

01/1991, yang dimaksud dengan barang modal adalah setiap aktiva tetap yang 

berwujud termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aktiva tetap 

berupa bangunan, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan 

kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan 

secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar 

produksi barang atau jasa oleh lessee.  

c. Jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu dalam leasing yang dimulai sejak 

diterimanya barang modal oleh lessee sampai dengan berakhirnya perjanjian. 

Jangka waktu leasing ditetapkan dalam tiga kategori, yaitu:  

1. Jangka singkat, minimal 2 (dua) tahun berlaku bagi barang modal 

golongan I,  

2. Jangka menengah, minimal 3 (tiga) tahun yang berlaku bagi barang 

modal golongan II dan III,  

3. Jangka panjang, minimal 7 (tujuh)  tahun berlaku bagi barang Modal 

golongan bangunan.  

Penggolongan barang modal golongan I,II, dan III tersebut sesuai dengan 

penggolongan dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1983 jo. UU Nomor 7 

Tahun 1991, jo. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan.  

4. Pembayaran secara berkala, yaitu jumlah uang yang harus dibayar secara 

berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah 

disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal 

berdasarkan perjanjian leasing.  Adanya hak pilih (opsi), yaitu hak pilih 

bagi lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka 



33 

 

waktu perjanjian pada akhir masa leasing. Adanya nilai sisa (residual 

value), yaitu nilai barang modal pada akhir masa leasing yang telah 

disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa leasing.  

 

2. Dasar Hukum Sewa Guna Usaha (Leasing) 

 

a. Dasar Hukum Adminstratif 

Selain dasar hukum administratif yang menjadi dasar hukum sewa guna usaha 

(leasing) terdapat juga dasar hukum administratif tentang kegiatan sewa guna 

usaha (leasing) pada perusahaan pembiayaan diatur dalam, sebagai berikut : 

1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan 

2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang 

perusahaan pembiayaan. 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dalam BAB 2 Pasal 3 poin a 

 

Adapun peraturan lain yang menjadi dasar kegiatan sewa guna usaha (leasing) ada 

pada  ketentuan peraturan untuk penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan 

ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 29/POJK. 05/2014 BAB I 

Pasal I poin 5 (lima) tentang perusahaan pembiayaan. Pada pasal 2 dalam 

anggaran dasarnya tentang sewa pembiayaan, yang dimaksud dengan sewa 

pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang membiayai pengadaan barang 

dari pemasok untuk disewa pembiayaan kepada debitur (direct finance lease) atau 

membeli barang yang kemudian disewa pembiayaan kepada debitur (sale and 

finance lease back). Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh 

penyedia sewa pembiayaan (lessor) untuk digunakan oleh penyewa (lessee) dalam 

jangka waktu tertentu 
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b. Dasar Hukum Substantif 

 

Pasal 1338 KUHPerdata merupakan dasar hukum substantif, dalam pasal tersebut 

diatur mengenai perjanjian secara sah, setiap perjanjian yang dibuat pihak-pihak 

berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini 

merupakan cerminan dari asas “kebebasan berkontrak”, di dalamnya mengatur 

tentang isi perjanjian sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan pada 

sarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata. 

 

3. Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) 

 

Dilihat dari tehnik bertransaksi antara lessor dan lessee, sewa  guna usaha dapat 

secara umum dibagi menjadi dua jenis, kedua jenis ini adalah yang umum 

dipergunakan dalam praktek bisnis leasing di Indonesia yaitu finance lease  dan 

operating lease 

a. Finance Lease 

Finance Lease sering disebut full pay out lease atau capital lease.
30

 merupakan 

perusahaan leasing hanya bertindak sebagai suatu perusahaan keuangan saja, 

lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis 

serta spesifikasi barang tersebut. Lessee juga mengadakan negosiasi langsung 

dengan supplier mengenai harga, sedangkan lessor hanya berkepentingan 

mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum, pada akhir masa leasing 

lessee mempunyai hak opsi yaitu hak pilih untuk membeli barang yang menjadi 

obyek leasing.  Dengan demikian, karakteristik dari finance lease adalah : 

 

                                                           
30

 Sunaryo, Op. Cit. hlm. 56.  
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1. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang 

berumur maksimum sama dengan kegunaan ekonomis barang tersebut. 

2. Barang modal tetap milik lessor sampai berlakunya opsi 

3. Jumlah sewa yang dibayar secara angsuran perbulan meliputi biaya perolehan 

barang ditambah biaya-biaya lain dan keuntungan yang diharapkan lessor. 

4. Jangka waktu berlakunya kontrak leasing relative panjang. 

5. Resiko biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan asuransi ditanggung oleh 

lessee 

6. Kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan sepihak oleh lessor  

7. Pada masa akhir kontrak lessee diberi hak opsi untuk mengembalikan atau 

membeli barang modal tersebut atau memperpanjang masa kontraknya. 

b. Operating Lease 

Operating lease disebut juga service lease merupakan jenis sewa guna usaha 

dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lessee tanpa 

adanya hak opsi diakhir masa kontrak.
31

 Setelah  barang modal   leasing berakhir 

lessor akan merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak leasing yang baru 

dengan lessee yang lama, atau mencari calon lessee yang baru.
32

 Dengan demikian 

karakteristik operating lease adalah sebagai berikut : 

1. Operating lease biasanya dilakukan oleh pabrikan atau leveransir, karena 

biasanya mereka mempunyai keahlian terhadap barang modal tersebut. 

2. Barang modal dalam operating lease biasanya berupa barang yang mudah 

terjual kontrak sewa gua usaha berakhir. 

3. Besarnya harga sewa lebih kevil dari pada harga ditambah keuntungan yang 

                                                           
31

  Ibid. hlm. 57. 
32

 Ibid, hlm. 284. 
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diharapkan lessor. 

4. Segala resiko atas barang modal asuransi, pajak, kerusakan pemeliharaan 

ditanggung lessor. 

5. Jangka waktu kontrak sewa relative lebih pendek jika dibandingkan dengan 

umur ekonomis barang modal. 

6. Kontrak sewa guna usaha dapat dibatalkan sepihak oleh lessee dengan 

mengembalikan barang modal kepada lessor. 

7. Pada masa akhir kontrak sewa guna usaha, lessee tidak diberikan hak opsi 

sehingga wajib mengembalikan barang modal kepada lessor. 

 

Dalam suatu transaksi leasing antara lessor dan lessee, perjanjian yang dibuat dan 

disepakati harus berbentuk perjanjian tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia, 

seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bagian c SK Menkeu RI Nomor. 

1251/KMK.013/1988, serta Pasal 9 dan 20 SK Menkeu RI 

Nomor.1169/KMK.01/1991. Bentuk perjanjian leasing menurut ketentuan ini 

disebut juga dengan standar atau baku, yang biasanya berupa formulir perjanjian 

yang telah disiapkan oleh perusahaan leasing. 

 

Bentuk perjanjian tertulis atau standar tersebut di atas tidak ada ketentuan khusus 

yang mengatur apakah harus berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. 

Apabila ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku diIndonesia, maka 

bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik. Perjanjian leasing 

yang dibuat secara tertulis menurut Pasal 9 ayat (2) SK Menkeu RI 

Nomor.1169/KMK.01/1991, minimal harus berisi atau memuat keterangan-

keterangan rinci mengenai : 
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a. Jenis transaksi leasing,  

b. Nama dan alamat masing-masing pihak,  

c. Nama, jenis, tipe dan lokasi pembangunan barang modal,  

d. Harga perolehan, nilai pembiayaan pembayaran leasing, angsuran pokok 

pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan dan ketentuan 

asuransi atas barang modal yang di lease,  

e. Masa leasing, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi leasing yang 

dipercepat, penetapan kerugian yang harus ditanggung lesse dalam hal barang 

modal yang dilease dengan hak opsi (finance lease) hilang, rusak atau tidak 

berfungsi karena sebab apapun,  

f. Hak opsi bagi lessee dalam hal finance lease,  

g. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan. 

 

Menurut Edy P. Soekadi, suatu perjanjian leasing yang lengkap paling tidak 

memuat hal-hal sebagai berikut:
33

 

1. Subyek perjanjian,  

2. Obyek perjanjian,  

3. Jangka waktu lease,  

4. Imbalan jasa leasing serta cara pembayarannya,  

5. Hak opsi,  

6. Kewajiban perpajakan,  

7. Penutupan asuransi,  

8. Tanggung jawab atas obyek perjanjian finance lease,  

9. Akibat kejadian lalai,  

                                                           
33

 Neni  Sri  Imaniyati, Op.,Cit, hlm. 264. 
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10. Akibat rusak atau hilangnya obyek perjanjian,  

11. Jaminan.  

 

Secara yuridis leasing adalah suatu bentuk perikatan tak bernama yang muncul 

karena adanya perkembangan dibidang ekonomi dan hukum. Bila kita mencari 

ketentuan dalam KUHPerdata dan KUHD, maka tidak akan dijumpai pasal yang 

mengatur maupun menyatakan suatu bentuk perikatan yang bernama leasing. 

 

Namun demikian, karena hukum perikatan kita menganut sistem terbuka, yaitu 

bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian 

apapun baik yang diatur oleh undang-undang maupun tidak, maka kehadiran 

leasing di Indonesia diterima dengan tangan terbuka. Ketentuan inilah yang 

kemudian disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Leasing sebagai perusahaan 

pembiayaan meskipun masih muda usianya tetapi sudah cukup popular dalam 

dunia bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan landasan hukum leasing di Indonesia 

cukup kuat. 

 

4. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) 

 

Perjanjian sewa guna usaha (lease agreement) yang dibuat pada umumnya sudah 

dalam bentuk standar yang dibuat oleh pihak lessor, sedangkan lessee hanya 

menyetujui saja. Perjanjian yang dibuat mengikat pihak-pihak yang membuatnya 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Pasal 9 , 

isi perjanjian sewa guna usaha (leasing) sekurang-kurangnya memuat beberapa 

hal, antara lain:  

a. Jenis transaksi sewa guna usaha 
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b. Nama dan alamat masing-masing pihak 

c. Nama,jenis,tipe dan lokasi penggunaan barang modal 

d. Masa sewa guna usaha 

e. Opsi bagi lessee dalam hal transaksi sewa guna usaha 

f. Tanggung jawab para pihak atau barang modal yang menjadi objek sewa guna 

usaha 

g. Harga perolehan,nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran 

pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha ,nilai sisa, simpanan 

jaminan dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di sewa guna usahakan 

h. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat 

dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal 

dengan hak opsi hilang,rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun 

 

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian sewa guna usaha mempunyai beberapa 

sifat yaitu: 

1. Konsensual yaitu perjanjian yang terjadi apabila para pihak tercapai kata 

sepakat dan kata sepakat itu mengenai barang modal dan harganya,maksudnya 

perjanjian sewa guna usaha  itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat 

mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis 

dan harganya dibayar secara berkala. 

2. Formal yaitu perjanjian yang didapat atas dasar persetujuan para pihak yang 

didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis, jadi 

dalam perjanjian sewa guna usaha selalu diikuti dengan surat perjanjian yang 

dibuat oleh lessor. 

3. Kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa 
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guna usaha yang dibuat oleh lessor dan lessee secara sah berlaku seperti 

undang-undang dan mengikat mereka 

4. Azaz kepribadian dari perjanjian sewa guna usaha dalam hal ini mengadung 

hak dan kewajiban lessor dan lessee. Lessor mempunyai kewajiban 

menyerahkan barang modal, sedangkan lessee memperoleh hak untuk memakai 

barang modal tersebut setelah  memenuhi kewajibanya dalam perjanjian sewa 

guna usaha. Jadi, perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat lessor dan lessee 

 

Proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha terdiri dari beberapa rangkaian 

kegiatan yang meliputi: 

a. Negosiasi ( tawar-menawar) merupakan langkah awal yang terjadi antara calon 

lessee dengan supplier, dimana antara keduanya terjadi proses saling tawar-

menawar mengenai penentuan dan penawaran harga serta barang objek sewa 

guna usaha 

b. Konfirmasi (pemberitahuan) merupakan langkah lebih lanjut setelah pihak 

lessee dan supplier sepakat mengenai barang objek sewa guna usaha dan 

harganya, kemudian calon lessee mengajukan permohonan kepada pihak lessor 

untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha. Pada tahap ini calon 

lessee diharuskan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh 

pihak lessor 

c. Evaluasi kelayakan, tahap pemeriksaan formulir permohonan , kelengkapan 

persyaratan, pengamatan secara langsung akan usaha dari calon lessee tersebut 

d. Keputusan,merupakan tahap dimana pihak lessor memberikan penilaian 

apakah fasilitas sewa guna usaha dapat diberikan atau tidak kepada calon 

lessee 
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D. PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung  

  

PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung didirikan sejak 15 Januari 1982 

merupakan salah satu perseroan pembiayaan tertua yang telah dikenal luas di 

Indonesia dengan produk layanan pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan 

konsumen, dan anjak piutang, awal pendiriannya PT. Clipan Finance merupakan 

perseroan patungan dengan pemegang saham Credit lyonnais dari Perancis 

sebagai pemegang saham mayoritas dan PT Bank Panin Indonesia Tbk (PANIN 

BANK). PT. Clipan Finance merupaka perseroan pembiayaan yang pertama go 

publik pada tahun 1990. Kini pemegang saham perseroan adalah 51,49% PT. 

Bank Panin Indonesia dan sisanya dimiiki oleh investor dan masyarakat luas. 

 

Saat ini total aset perseroan mencapai sebesar Rp. 6.641 Milyar, jumlah piutang 

yang dikelola sebesar 6.486 Milyar dan jumlah laba bersih mencapai 3.98 Milyar. 

Pencapaian perseroan pada 5 tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang 

sangat signifikan jumlah pendapatan, laba bersih dan jumlah  asset perseroan 

masing masing meningkat sebesar 160%, 98% dan 147%. Kegiatan usaha 

perseroan lebih difokuskan pada pembiayaan konsumen otomotif yang telah 

mencapai 53% dari seluruh kegiatan usaha perseroan. Sampai dengan saat ini 

perseroan telah memiliki 18 kantor cabang dan 15 kantor pemasaran yang tersebar 

di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.  

 

Dalam melakukan kegiatan usaha PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung 

memiliki visi “menjadi perseroan pembiayaan terdepan yang memberikan solusi 

keuangan terbaik bagi nasabah yang senantiasa menjaga dan meningkatkan 

kinerja keuangan secara sehat dan berperan aktif dalam pertumbuhan industri 
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pembiayaan nasional” dan misi “meningkatkan market share dan data base 

pelanggan dengan membangun budaya pelayanan yang bermutu tinggi dan inovasi 

produk melalui jaringan distribusi yang komperhensif” dan akan memberikan 

pelayanan terbaiknya serta mewujudkan impian dan keinginan para konsumennya. 

 

Salah satu anak cabang PT. Clipan Jakarta  di Bandar Lampung beralamat di Jalan 

Jendral Sudirman Nomor. 42 Kelurahan Enggal Tanjung Karang Pusat 35118, 

yang berdiri pada tahun 2005.  Kegiatan utama yang dilakukan adalah  

pembiayaan sewa guna usaha (leasing)  kepada perusahaan dengan cara 

menawarkan fasilitas pembelian melalui sistem pembayaran secara kredit dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan untuk pembiayaan  kendaraan roda dua dan 

roda empat dalam kondisi baru atau bekas. Pemberian kendaraan baru 

bekerjasama dengan dealer-dealer atau showroom yang ada.  

 

PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung dalam kegiatan pembiayaan 

pelaksanaan sewa guna usaha (leasing)  telah mendapatkan persetujuan kantor 

pusat di Jakarta.  Pembuatan perjanjian leasing  yang dibuat di kantor bandar 

lampung dibawah pengawasan kantor pusat. Mekanisme pemberian pembiayaan 

leasing harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, sehingga proses 

pembuatan perjanjian dapat dipastikan berjalan secara teratur dan sistematis 

sampai dengan ditanda-tangani perjanjian kontrak leasing   oleh para pihak 

 

 

. 

 



43 

 

E. Kerangka Berfikir 

 

Berdasarkan penelitian dan study lapangan dapat digambarkan proses bisnis atau 

disebut juga alur proses pembiayaan yang terjadi di PT Clipan Finance Cabang 

Bandar Lampung yang dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:                                  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa : 

PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung dalam menjalankan setiap transaksi 

Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam proses pemberian barang modal dibuatkan 

perjanjian leasing antara lessor  (PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung) 

sebagai pemberi barang modal dan leasse (PT. Mitra Mulia Husada)  sebagai 

penerima barang modal atas pembiyaan tersebut. Dalam masa berlangsungnya 

perjanjian leasing tersebut para pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing 

yang di atur dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi unsur-

LESSOR LESSEE 

Mekanisme Perjanjian 

Leasing 

Tangungg  Jawab Para 

Pihak 

Upaya Penyelesai 

N 

an 
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unsur perjanjian maka dilakukan langkah-langkah upaya hukum untuk 

menyelesaikan permasalahan perjanjian akibat adanya yang melakukan 

wanprestasi terhadap isi perjanjian. 

 

Permasalahan tersebut menjadi objek penelitian penulis untuk menjelaskan 

tanggung jawab lessee dan lessor dalam melaksanakan  perjanjian leasing yang 

dibuat oleh para pihak.           
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data serta keterangan- 

keterangan yang diperoleh guna mengetahui gambaran mengenai tanggung jawab 

lessee dan lessor dalam pelaksanaan perjanjian  leasing di PT. Clipan Finance 

Cabang Bandar Lampung. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

 

A.  Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu 

permasalahan hukum tertentu. Di dalam penelitian hukum normatif, maka 

penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, 

yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. 

Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Sebab, tidak setiap pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya, 

mengandung kaidah hukum; ada pasal-pasal yang hanya merupakan batasan saja 

sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari 

perundang-undangan tersebut.
34

 

                                                           
34

  Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 

1985). Hlm. 62  
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B.  Tipe Penelitian 

 

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum, dapat ditinjau 

dari segi dan sudut-sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta dari sudut 

disiplin ilmu.
35

 Dalam penulisan ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian 

yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan 

tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian ini, 

peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal 

tentang permasalahan yang akan diteliti, serta dalam penelitian ini akan 

digambarkan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab lessee  

dan lessor terhadap praktek perjanjian leasing di PT. Clipan Finance Cabang 

Bandar Lampung. Melalui penggambaran tersebut kemudian dilakukan analisa. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 

empiris, pendekatan ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang ditujukan 

pada penerapan hukum. Pendekatan secara hukum untuk melihat kenyataan 

dilapangan, pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang 

dilakukan secara langsung kelapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang 

Waluyo,
36

 karena memang seringkali penelitian hukum empiris tidak dapat 

dilakukan tersendiri terlepas dari penelitian hukum normatif. Dengan tujuan 

diperoleh hasil yang lebih memadai, baik dari segi praktek maupun kandungan 

                                                           
35

 Ibid, hlm 17. 

36
 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 1991, hlm 

16. 
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ilmiahnya. 

Pendekatan yuridis dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu 

kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan atau keputusan pengadilan. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian leasing, di 

antaranya adalah: 

1. Buku III KUHPerdata tentang Perikatan.  

2. SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna  

Usaha (leasing). 

3. PERMENKEU Nomor 84 tahun 2009   

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 

 

Aspek empiris dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab lessee 

dan Lessor terhadap praktek perjanjian leasing di PT. Clipan Finance Cabang 

Bandar Lampung, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang biasa timbul 

pada sistem dan pelaksanaan perjanjian leasing serta cara mengatasinya. Kedua 

aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam praktek 

pelaksanaannya di PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung. 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau pihak yang 

terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Penelitian data primer dimaksudkan 
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untuk memperoleh informasi yang berupa pengalaman praktek dan pendapat 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab lessee dan  lessor 

terhadap praktek perjanjian leasing di PT. Clipan Finance Cabang Bandar 

Lampung. 

 

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan 

menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi 

yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pedoman wawancara, sehingga 

wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus (focused 

interview).
37

  Metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif 

dalam pengumpulan data primer dilapangan, karena interviewer dapat bertatap 

muka langsung. Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

dalam tanggung jawab lessee terhadap praktek perjanjian leasing di PT. Clipan 

Finance Cabang Bandar Lampung, beserta permasalahan yang ada dan 

penyelesaiannya. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Dalam hal ini 

dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran 

yang bersifat teoritis.
38

 Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang 

                                                           
37

 Ibid hlm 60-61. 
 

38
 Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13. 
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mencakup: 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:  

a. Undang-Undang Dasar 1945;  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); 

c. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.  

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti:  

a. Buku-buku hasil karya para sarjana;  

b. Hasil-hasil penelitian;  

c. Berbagai hasil wawancara sebagai hasil penelitian penulis berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas.  

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:  

a. Kamus;  

b. Ensiklopedia;  

c. Indeks kumulatif, dan lain sebagainya.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan 

studi lapangan. 

 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, 

memahami, dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan serta 
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menganalisis peraturan perundang-undangan. 

2. Studi Lapangan 

Penelitian lapangan dimaksudkan memperoleh data primer dengan metode 

wawancara secara langsung dengan narasumber secara langsung dengan 

pimpinan, dan bagian legal PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung. 

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 

dengan subjek wawancara sebagai berikut:  

a. Imam Widodo (Pimpinan Operasional Kantor Cabang Utama PT. Clipan 

Finance Cabang Bandar Lampung).  

b. Dila Melinda (Pegawai Bagian Staff Legal). 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

 

Metode pengolahaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut :  

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui 

studi pustaka, dan dokumen yang sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, 

tidak berlebihan, tanpa kesalahan. 

2. Penandaan Data 

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data seperti perundang-undangan, buku literatur, atau dokumen. 

3.   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini pada PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung yang 

beralamat dijalan Jendral Sudirman Nomor. 42 Kelurahan Enggal Tanjung 
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Karang Pusat 35118. 

4. Sistematisasi Data 

Sistematisasi data yaitu menyusun dan menempatkan data yang diperoleh 

secara sistematis dan disesuaikan dengan kerangka masalah, sehingga 

mempermudah memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yang artinya 

menggunakan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat 

(deskriptif). Analisa kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisa 

empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisa normatif. 

Berdasarkan analisis ditarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu cara berfikir 

yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik 

suatu kesimpulan dari penelitian lapangan mengenai tanggung jawab lessee 

dan lessor pada PT Clipan Finance Cabang Bandar Lampung secara khusus.  
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V.  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

“Tanggung Jawab Lessee dan Lessor dalam Pelaksanaan Perjanjian Leasing (studi   

di PT. Clipan Finance Cabang Bandar Lampung”  maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme perjanjian leasing pada PT. Clipan Finance Cabang Bandar 

Lampung (Lessor) harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan 

yaitu, memenuhi syarat-syarat pembiayaan dan mekanisme penilaian, sehingga 

mekanisme  perjanjian leasing tersebut  dapat dipastikan berjalan secara teratur 

dan sistematis sampai dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut oleh 

kedua belah pihak. Pemberian modal sewa guna usaha (leasing) kepada lessee 

sebagai penerima barang modal dilakukan secara ketat yaitu dengan membuat 

beberapa kesepakatan dalam perjanjian leasing  yang harus dipenuhi oleh 

lessee sebagai calon perusahaan penerima pinjaman pembiayaan. Pihak lessee 

harus memenuhi tanggung jawab atas perjanjian leasing tersebut yaitu dengan 

membayar angsuran tiap bulan kepada pihak lessor sebagai perusahaan yang 

memberikan pembiayaan modal sewa guna usaha (leasing) 

2. Tanggung Jawab Lessor dalam pelaksanaan perjanjian leasing adalah mengenai 

penggunaan barang leasing atau pada obyek perjanjian sewa guna usaha 
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(leasing), pemeliharaan barang leasing, kehilangan dan kerusakan barang 

leasing, wanprestasi atau ingkar janji dari lessee, juga  pembiayaan barang 

leasing yang meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain. Resiko-resiko 

yang terjadi atas barang leasing selama masa leasing berlangsung adalah 

tanggung jawab para pihak dalam memenuhi perjanjian  sewa guna usaha 

(leasing) dan harus dilakukan berdasarkan itikad baik dan keadilan. Tanggung 

Jawab Lessee terhadap obyek perjanjian dalam praktek perjanjian leasing 

adalah mengenai aturan-aturan perjanjian leasing yang telah disepakati dan 

ditanda-tangani. Lessee bertanggung jawab atas  pembayaran angsuran dan  

kewajiban lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian dan diberikan teguran 

apabila mengalami keterlambatan pembayaran. Seluruh syarat dan ketentuan 

perjanjian  leasing tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.  

3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak lessor dalam 

menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee. Pihak lessor 

memberikan teguran dan mengusahakan penyelesaian dengan melakukan 

pendekatan secara kekeluargaan, selanjutnya dilakukan somasi.  Jika ternyata 

pihak lessee tidak mengindahkan somasi yang telah diberikan pihak lessor 

tersebut, maka dengan terpaksa pihak lessor harus menempuh dengan cara 

terakhir yakni, obyek leasing ditarik dari pihak lessee, cara ini ditempuh oleh 

pihak lessor untuk pengamanan asset perusahaan yaitu obyek leasing tersebut. 

Wanprestasi yang terjadi dalam praktek perjanjian leasing sebagian besar 

dilakukan oleh pihak lessee. 
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B.  Saran 

1.  Hendaknya pihak perusahaan pembiayaan harus melakukan analisa dengan 

cermat terhadap latar belakang  dan track record calon pihak lease dan 

kemampuan membayar angsuran guna menghindari timbulnya masalah dalam 

proses pelaksanaan perjanjian leasing dikemudian hari. 

2.  Pihak lessee hendaknya dapat mengukur kemampuannya sebelum melakukan 

leasing agar tidak melakukan wanprestasi setelah permohonan leasingnya 

dikabulkan 
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