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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat membawa 

konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum bidang leasing ditelaah ulang agar 

tetap up to date, seirima dengan perkembangan zaman. Karena dalam praktek 

sering didengar keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa era globalisasi 

ekonomi dunia, bukan hanya dalam bentuk direct investment maupun equity 

investment melainkan mengintrodusir investasi dalam bentuk baru yaitu penyertaan 

modal secara informal, antara lain dalam bentuk franchising, licensing, tecknical 

assistance, modal ventura, dan lain-lain. Maka jika yang mengatur perbankan 

dikenal adanya hukum perbankan, atau yang mengatur perkreditan dikenal dengan 

nama perkreditan. Pengaturan bantuan finansial melalui lembaga pembiayaan 

dikenal juga cabang hukum bisnis yang dikenal dengan hukum pembiayaan, yang 

menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, seperti dalam 

bentuk leasing.
1
 Namun sayangnya kebutuhan pengaturan dalam prakteknya masih 

terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar seperti juga banyak bidang 

hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan 

adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yang tujuannya memulihkan 

perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih 

fleksibel dan moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-

hatian.
2
 

Leasing (sewa guna usaha) di Indonesia sudah dikenal namun karena 

perkembangan dunia usaha, bisnis dan masyarakat yang terus meningkat dan 

berkembang dalam system perekonomian modern, dan sebagai alternative dari 

pembiayaan lainnya maka keberadaan lembaga ini sangat penting dan bermanfaat 

karena pembiayaan ini menawarkan berbagai fasilitas, kemudahan dan 

penghematan biaya untuk penambahan barang dan modal kerja yang merupakan 
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sesuatu hal yang penting untuk mendukung kegiatan perekonomian itu sendiri, dan 

pembangunan perekonomian nasional. Lembaga ini tentunya didalam pengerahan 

sumber-sumber pembiayaan dan penyalurannya harus efektif dan efisien yang 

difasilitasi dengan ketentuan hukum yang baik dan tegas guna menjamin para 

pelaku usaha didalamnya. 

Leasing (sewa guna usaha) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance 

lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan 

oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan 

pembayaran secara angsuran.
3
 

Pengertian leasing sebagai setiap perjanjian
4
 dalam kegiatan pembayaran 

perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh 

suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran 

secara berkala disertai dengan hak pilihan bagi perusahaan tersebut untuk membeli 

barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing 

berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Di sisi lain bawah perjanjian 

leasing disebut sebagai perjanjian pengikatan hak bersyarat berupa perjanjian sewa 

guna usaha (leasing agreement). 

Leasing adalah suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan 

improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut sewa menyewa,
5
 karena 

leasing ini dikembangkan dari sewa menyewa dalam arti modern, dimana pertama 

kali di Amerika Serikat pada tahun 1850, yaitu leasing kereta api.  

Leasing sebagai bentuk usaha di Indonesia dimulai dan secara formal 

diperkenalkan pada tahun 1974 melalui Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, 

yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, yaitu 

Keputusan Nomor 122/MK/IV/2/1974; Keputusan Nomor 31/M/SK/1974, 

Keputusan Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan 

Usaha Leasing. Jadi dengan kata lain, di Indonesia leasing dikenal sejak tahun 1974 
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namun sampai tahun 1980, perusahaan leasing di Indonesia hanya berjumlah 5 

buah, dan tahun 1984 menjadi 48 buah.
6
  

 Walaupun perkembangan bisnis leasing sudah mulai terasa di Indonesia, 

banyak pihak beranggapan bahwa perkembangan sebenarnya masih jauh dari yang 

diharapkan, karena : 

a. Bisnis leasing masih terbilang relative baru 

b. Kurang promosi dan lemahnya aturan hukum 

c. Masyarakat masih lebih terfokus pada barang-barang primer, dan belum 

terdapat barang-barang lainnya 

d. Ada anggapan sementara pihak bahwa beban yang dipikul oleh para 

pihak lebih besar dibandingkan dengan fasilitas perbankan 

e. Untuk leasing barang-barang tertentu dibutuhkan jaminan, sehingga 

orang cenderung memilih system perbankan. 

f. Dari sisi hukum masih dibutuhkan beberapa penjelasan dan tafsiran 

yang seragam sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan 

perjanjian leasing.
7
 

Motivasi perjanjian leasing adalah mendapatkan kembali biaya yang 

dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang yang di-lease dengan keuntungan, 

sedangkan di lain pihak lessee dalam suatu financial lease ingin mendapatkan 

pembiayaan untuk penambahan peralatan atau penggantian peralatan, tanpa terlihat 

adanya tambahan jumlah yang terutang olehnya dalam neraca perseroan lessee, 

sehingga lessee memenuhi persyaratan debt quity ratio yang sehat dan pada waktu 

yang sama lessee mengharapkan keringanan di bidang fiscal, karena uang sewa 

leasing dapat dikurangkan sebagai ongkos perusahaan dan dengan demikian 

keuntungan perusahaan yang kena pajak menjadi kecil. 

Dengan demikian munculnya lembaga leasing tersebut akan mampu 

memberikan suatu alternative pembiayaan yang cukup menarik dalam rangka 

pengadaan barang modal bagi penguasaan nasional, yang berarti pula akan lebih 
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melengkapi tersedianya sumber-sumber pembiayaan jangka menengah dan panjang, 

yang secara umum penyediaannya dirasakan masih sangat terbatas.
8
 

Mengingat begitu pentingnya lembaga pembiayaan berupa leasing termasuk 

bisnis yang loosely regulated tidak seperti sektor perbankan misalnya, maka 

perlindungan para pihak yang hanya sebatas itikad baik dari masing-masing pihak 

tersebut yang semuanya dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam 

hal ini akan berlaku prinsip pasar antara permintaan dan penawaran, dari lessee 

dengan lessor. Konsekuensi logisnya dalam hal seperti itu, pihak yang 

berkedudukan lemah akan tergilas dan kurang terlindungi. Di samping itu, karena 

kurangnya pengaturan hukum, dan kurang kepastian hukum sehingga diperlukan 

adanya ketentuan perundang-undangan yang lebih baik, lengkap dan jelas mengatur 

tentang leasing, sebab peraturan yang ada masih terlalu sederhana dan belum 

lengkap mengatur kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian leasing. 

Perjanjian leasing merupakan bentuk perjanjian baku yang berisikan 

formulir-formulir yang telah disediakan pihak lessor. Secara kuantitatif jumlah 

perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sangat banyak, 

karena masing-masing perusahaan atau lembaga, baik yang bergerak di bidang 

perbankan dan non bank maupun lainnya, selalu menyiapkan standar baku dalam 

mengelola usahanya. Ini disebabkan untuk mempermudah dan mempercepat lalu 

lintas hukum. Hondius mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat syarat-syarat 

baku di hampir semua bidang dimana dibuat kontrak.  

Beberapa aktivitas penting dan cabang-cabang perusahaan dimana banyak 

perjanjian-perjanjian dibuat atas dasar syarat-syarat baku seperti perjanjian kerja, 

perbankan, pembangunan, perdagangan eceran, sektor pemberian jasa-jasa, hak 

sewa, perusahaan pelabuhan, sewa menyewa, beli sewa, hipotik, pemberian kredit, 

praktek notaris, dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai jenis perjanjian yang berlaku di 

Indonesia, penulis menginventarisir berbagai kontrak yang telah dibakukan. 

Kontrak itu dapat dikaji dari objeknya, jenis-jenis kontrak tersebut sebagai berikut:
9
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a. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang pertambangan umum dan minyak dan 

gas bumi, seperti kontrak baku pada kontrak karya, kontrak production sharing, 

perjanjian karya pengusahaan batu bara, kontrak bantuan teknis, dan lain-lain. 

b. Kontrak baku yang dikenal dalam praktek bisnis, seperti kontrak baku dalam 

perjanjian leasing, beli sewa, franchise, dan lainnya. 

c. Kontrak baku yang dikenal bidang perbankan, seperti perjanjian kredit bank, 

perjanjian bagi hasil pada bank syariah. 

d. Kontrak baku yang dikenal dalam perjanjian pembiayaan non bank, seperti 

perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal venture. 

e. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang asuransi, seperti perjanjian asuransi 

yang dibuat oleh perusahaan asuransi. 

Bertolak dari muatan standar baku dalam perjanjian leasing maka dipandang 

perlunya ketentuan perundang-undangan yang lebih baik sebagai perlindungan 

kepada kedua belah pihak, khususnya perlindungan terhadap pihak lessor dari itikad 

buruk pihak lessee, sehubungan permasalahan yang umum terjadi dalam perjanjian 

ini adalah berawal dari itikad buruk pihak lessee, dimana pihak lessee yang 

mengajukan kredit motor bukan untuk memiliki motor tersebut, melainkan untuk 

kepentingan lainnya, misalnya karena kebutuhan dana maka motor tersebut 

digadaikan kepada pihak lain atau dijual, termasuk masalah yang umum terjadi 

adalah mengambil dan mengganti asesoris motor maupun onderdilnya dengan 

onderdil motor yang kualitasnya dibawah motor bersangkutan. Akibat dari itikad 

buruk pihak lessee biasanya tidak pernah membayar tagihan kreditnya kecuali uang 

muka. Atau masalah lainnya adalah pihak lessee pindah alamat dan tidak diketahui 

keberadaannya. 

Leasing sebagai bentuk usaha menjadi alternative pembiayaan yang mampu 

memberikan jalan dan solusi bagi dunia bisnis di Indonesia, karena dinilai efisien 

dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pada dunia bisnis. Namun yang menjadi 

masalah adalah dalam perjanjian leasing, apakah telah memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yaitu lessor dan lessee. 

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis terdorong untuk mengkaji 

permasalahan leasing di Indonesia.  
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I.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah diatas terkait dengan permasalahan 

leasing maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Mengapa perjanjian leasing banyak diminati lessee sebagai alternative 

pembiayaan di Indonesia ? 

b. Apakah perjanjian leasing yang dibuat antara lessor dengan lessee telah 

memenuhi asas-asas suatu perjanjian ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian sebagaimana disebutkan diatas maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan perjanjian leasing 

diminati banyak lessee sebagai alternative pembiayaan padahal umumnya 

perjanjian leasing merupakan bentuk perjanjian baku yang berisikan formulir-

formulir yang telah disediakan pihak lessor. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perjanjian 

leasing yang umumnya berbentuk baku, telah memenuhi asas-asas suatu 

perjanjian.  

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tesis ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, 

sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil 

kebijakan dalam melakukan pembaruan hukum bisnis Indonesia khususnya 

berkenaan dengan perlindungan terhadap lessor dan lessee di dalam melakukan 

perjanjian leasing sebagai alternative pembiayaan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan leasing di 

dalam melakukan perjanjian antara lessor dengan lessee sehingga antara para 

pihak akan didapat kepastian hukum atas hak dan kewajibannya di dalam 
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melakukan perjanjian leasing sehingga perjanjian leasing tidak akan merugikan 

salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. 

  

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual 

I.5.1 Kerangka Teori 

Perdebatan seputar konsep tentang substansi hukum hingga saat ini masih 

terus bergulir dan belum menemukan titik temu antara pihak atau kubu pembela 

aliran pemikiran doctrinal yang diilhami oleh paham hukum murni dengan non 

doctrinal yang lebih mengkaitkan dengan tradisi ilmu-ilmu sosial. Para pakar yang 

berada di bawah kedua kubu ini terus membangun argumentasinya untuk 

menunjukkan bahwa konsep hukum yang dianutnya paling benar dan tepat. 
10

 

Perdebatan itupun mengemuka di Amerika Serikat saat munculnya 

perspektif studi Sociological Jurisprudence, yang dimotori oleh Oliver Wendel 

Holmes, Benyamin Nathan Cardozo, dan Roscoe Pound. Harus dipahami bahwa 

apa yang berkembang di Amerika itu agak berbeda dengan di Eropa, karena 

sociological jurisprudence yang muncul di Amerika berkembang dalam ranah ilmu 

hukum sedangkan perkembangan studi social terhadap hukum di Eropa berlangsung 

dalam ranah sosiologi. Sekalipun demikian sociological jurisprudence pada 

dasarnya mencoba mengedepankan tesis bahwa hukum itu tidaklah akan dapat 

dipahami dengan cukup sempurna apabila tidak dikaji dalam hubungannya dengan 

realitas-realitas sosial.
11

 

Sutandyo Wignjosoebroto menyebutkan bahwa pemikiran doctrinal 

mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang normologik atau sesuatu yang 

berlandaskan pada logika normative. Konsep hukum yang demikian itu 

menampilkan wajah hukum sebagai sebuah norma, entah norma yang diidentikkan 

sebagai keadilan yang harus diwujudkan (ius constituendum), atau norma yang 

senyatanya telah terwujud sebagai perintah-perintah yang eksplisit telah 

dirumuskan (ius constitutum) guna menjamin kepastiannya, atau juga yang berupa 
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norma-norma hasil cipta seluruh pertimbangan hakim pengadilan takkala mengadili 

suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan 

bagi para pihak yang berperkara.
12

 

Sebaliknya kubu penganut aliran pemikiran non doctrinal mengkonsepkan 

hukum bukan sekali-kali sebagai sesuatu yang normologik, melainkan sesuatu yang 

normologik yakni logika hukum yang berlandaskan pada nomos (realitas sosial). 

Konsep hukum yang demikian itu jelas tidak akan menampilkan wajahnya yang 

normative (rules), melainkan sebagai regularities (pola-pola perilaku) yang terjadi 

di alam pengalaman dan/atau sebagaimana tersimak di dalam kehidupan sehari-

hari.
13

 Kedua teori atau konsep tersebut menurut hemat penulis adalah saling 

melengkapi. 

Berangkat dari dua konsep tersebut diatas maka penelitian terhadap 

perjanjian leasing ini berawal. Secara teoritis leasing merupakan pranata hukum 

yang banci. Di satu pihak mirip sewa menyewa, tetapi di lain pihak leasing juga 

mengandung unsur-unsur jual beli. Bahkan unsur-unsur perjanjian pinjam 

meminjam pun ada. Karena itu beberapa segi realisasi dalam prakteknya masih 

terkesan banci dan ragu-ragu.
14

 

Untuk melindungi kepentingan semua pihak dan sekaligus juga tidak 

menjadikan hukum sebagai penghambat interaksi itu maka berkembang aliran 

pemikiran hukum fungsional seperti dikemukakan oleh Jeremy Bentham maupun 

Roscou Pound dapat dijadikan landasan. Kerangka dasar yang digunakan oleh 

Roscou Pound adalah kepentingan-kepentingan sosial yang lebih luas dan yang 

merupakan kepentingan manusia untuk memenuhinya, baik secara pribadi, 

hubungan antar pribadi maupun kelompok. Atas dasar itu Roscou Pound 

membedakan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu 

kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan sosial atau masyarakat.
15

 

Atas dasar efisiensi dan efektivitas yang maksimal, hukum harus 

berorientasi ke prinsip ini. Dari aspek hukum bisnis kebijaksanaan-kebijaksanaan 
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deregulasi dan debirokratisasi telah menunjukkan kepada suatu bukti bahwa hukum 

jangan jadi penghambat, dengan fungsi yang sedemikian ini aturan hukum sangat 

kuat. Menurut Sudarto, tidaklah dapat dibenarkan lagi suatu anggapan bahwa bila 

suatu aturan hukum sudah diundangkan maka dengan sendirinya orang akan 

patuh.
16

 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, kehadiran hukum dalam masyarakat 

diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-

kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum 

harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu 

dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu 

dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.  

Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi 

kepentingan pihak lain.
17

 Kaitannya dengan perlindungan tersebut, Satjipto 

Rahardjo, menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan 

cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, 

dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasan yang demikian tidak 

setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya 

kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.
18

 

Dalam kaitannya dengan bisnis dan lembaga leasing, menurut hemat penulis 

harus memperhatikan kedudukan hukum para pihak (lessor dan lessee) dalam 

perjanjian leasing. Di samping itu, perjanjian antara perusahaan leasing selaku 

lessor dengan lessee sebagai konsumen pengguna jasanya harus memenuhi standar 

perjanjian yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia. 

Dan sehubungan dengan lembaga leasing merupakan lembaga alternative 

pembiayaan dalam transaksi bisnis yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di 

Indonesia, maka secara hukum adalah memiliki alasan jika lembaga leasing ini 

                                                           
16

 Sudarto, Studi Hukum Yang Menunjang Pembangunan, (Semarang : Penerbit FH Undip), hlm. 
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mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam hukum bisnis Indonesia, dalam 

melakukan perjanjian leasing antara lessor dengan lessee. 

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori peran. Teori peran 

atau role theory digunakan untuk menganalisis tugas dan upaya-upaya atau 

tindakan-tindaka yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembaruan 

ketentuan-ketentuan leasing sehingga baik lessor maupun lessee mendapatkan 

perlindungan dan kepastian hukum. teori peran dikemukakan oleh Ann Seideman 

dkk, Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle. 

Ann Seideman dkk tidak secara khusus menganalisis teori peran, namun 

yang dianalisisnya yaitu berkaitan dengan peran dari masing-masing actor dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan. Teori perundang-undangan ini 

mengidentifikasikan kategori untuk membantu seorang dalam pembuatan 

rancangan undnag-undang memformulasikan suatu hipotesis penyebab yang 

terperinci untuk merancang undang-undang yang efektif, termasuk aturan leasing. 

Ann Seideman mengidentifikasi tujuh kategori dalam merancang undang-undang, 

yang meliputi :
19

 

Rule (peraturan); Opportunity (kesempatan); Capacity (kemampuan); 

Communication (komunikasi); Process (proses); Interest (kepentingan) dan 

ideology. 

Factor interest (kepentingan) mengacu pada manfaat bagi pelaku peran. 

Kepentingan ini bias terdiri atas kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan 

kepentingan sosial budaya. Sedangkan yang termasuk dalam kategori ideology 

secara umum diartikan sebagai kumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat 

untuk merasa, berpikir dan bertindak.  

Faktor rule (peraturan) adalah menyangkut pemahaman hubungan antara 

patuh atau tidak patuhnya seseorang terhadap suatu peraturan. Dalam hal ini harus 

dipertimbangkan bahwa seseorang itu tidak hanya berhadapan dengan satu 

peraturan, namun oleh banyak peraturan yang ada kemungkinan tidak jelas atau 

bias ditafsirkan sesuka hati masing-masing orang.  

                                                           
19

 Ann Seideman dkk, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat 

yang Demokratis, diterjemahkan Johannes Usfunan, (Jakarta : Elips, 2002), hlm. 117 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 

Faktor opportunity (kesempatan) menunjuk pada suatu kemungkinan sebuah 

peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu namun jika terbuka kesempatan 

untuk tidak mematuhinya maka orang dengan mudah melakukan perilaku 

bermasalah. Faktor capacity (kemampuan) adalah mempertimbangkan kondisi-

kondisi yang berada dalam diri orang yang menjadi subjek peraturan. Faktor ini 

menjadi pertimbangan untuk menentukan bahwa sebuah peraturan tidak dapat 

memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Faktor 

komunikasi menyangkut langkah-langkah yang memadai bagi para pihak yang 

berwenang untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada pihak 

yang dituju. Sedangkan faktor proses menyangkut kriteria dan presedur apa saja 

yang menjadi pertimbangan para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi atau 

tidak mematuhi hukum. 

Robert Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori 

peran menggambarkan interaksi social dalam terminology aktor-aktor yang bermain 

sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, 

harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang 

mempunyai peran tertentu diharapkan agar dapat berperilaku sesuai dengan peran 

tersebut. 
20

   

 

I.5.2 Kerangka Konseptual 

Landasan konseptual di dalam penelitian tesis ini adalah Konstitusi tertulis 

Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 33 ayat 

(4) yang mengatakan : perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
21
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Sebagaimana telah disebutkan bahwa kegiatan leasing di Indonesia 

diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluarnya Surat 

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan tentang 

perizinan usaha leasing. Di samping ketentuan tersebut, lembaga leasing juga diatur 

dalam : 

1) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan 

2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan 

3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.013/1990 tentang 

Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha 

(Perusahaan Leasing) 

4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang 

Ketentuan Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). 

Keputusan-keputusan ini yang menjadi dasar hukum berlakunya leasing di 

Indonesia. Namun untuk masa mendatang patut dipikirkan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang khusus mengatur tentang leasing. jadi dengan adanya 

undang-undang tersebut akan menjamin kepastian hukum para pihak dalam 

melakukan kontrak berdasarkan prinsip leasing. 

Selanjutnya ketentuan pelaksanaannya adalah Pasal 1 butir a, Surat 

Keputusan Menteri Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perubahan Surat Keputusan 

Nomor 1169/KMK.017/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna (Leasing). Dalam Pasal 

2 Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 1169/KMK.017/1991, ditentukan duna 

jenis leasing yaitu : 

a. Finance lease (sewa guna usaha dengan hak opsi) 

b. Operating lease (sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi) 

Yang diartikan dengan finance lease adalah kegiatan guna usaha dimana 

penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak untuk membeli 

objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati berasama. Jadi 

terdapat tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut yakni adanya pihak 

lessor dan lessee, adanya hak opsi, dan didasarkan atas nilai sisa (residu). 

Hak opsi adalah hak yang diberikan kepada lessee untuk membeli objek 

leasing pada akhir masa kontrak yang didasarkan pada nilai residu.  
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Ada tiga kriteria sebuah kegiatan dapat digolongkan kedalam finance lease, 

yaitu :
22

 

1) Jumlah pembayaran leasing selama masa sewa guna usaha pertama 

ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga 

perolehan barang modal dan keuntungan lessor. 

2) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 

untu barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal 

golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. 

3) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan-ketentuan opsi bagi 

lessee. 

Kegiatan leasing sebagai operating lease, yakni kegiatan sewa guna usaha, 

dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa. 

Kegiatan leasing digolongkan sebagai operating lease apabila memenuhi semua 

kriteria sebagai berikut : 

1) Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama 

tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasingkan 

ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. 

2) Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. 

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai suatu konsep, maka 

berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam 

penulisan ini, sebagai berikut : 

Lessor, merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara 

leasing kepada pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini lessor dapat berupa 

perusahaan pembiayaan yang bersifat multi finance tetapi dapat juga perusahaan 

yang khusus bergerak di bidang leasing. 

Lessee, merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal 

mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee. 

Suplier, merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi 

objek leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk 

kepentingan lessee. Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada 
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juga jenis leasing yang tidak melibatkan supplier melainkan hubungan bilateral 

antara pihak lessor dengan pihak lessee. 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal dengan tidak menarik 

dana secara langsung dari masyakarat. 

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga 

keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang 

termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. 

 

I.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini tersusun dalam sistematika yang terbagi dalam lima bab 

sebagai berikut : 

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori 

dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

Bab Kedua, Tinjauan Umum Perjanjian, Tinjauan tentang Lembaga 

Pembiayaan Leasing. Bab ini terdiri atas sub bab tentang perjanjian leasing, leasing 

sebagai alternative pembiayaan, perjanjian standar leasing kendaraan bermotor, 

perjanjian kredit dan jaminan fidusia. 

Bab Ketiga, Metode Penelitian. 

Bab Keempat, Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing. Bab ini 

menguraikan tentang posisi kasus perjanjian leasing kendaraan bermotor, 

perlindungan hukum bagi perusahaan leasing, dan kajian yuridis.  

Bab Kelima, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis 

dalam menciptakan ketentuan-ketentuan leasing mengingat adanya animo 

masyarakat menggunakan perusahaan leasing dalam pengadaan kebutuhannya. 
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