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ABSTRAK 

Leasing sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan pada dasarnya dilatar 

belakangi oleh tuntutan ekonomi.Fasilitas yang diadakan oleh perusahaan 

leasing sebagai perusahaan pembiayaan sangat meringankan konsumen 

yang kekurangan modal untuk membeli alat pendukung usaha maka leasing 

menjadi alternatif.Dengan latar belakang diatas permasalahan yang 

berdasarkan penelitian adalah perlindungan hukum terhadap lessor atas 

wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dalam perjanjian pembiayaan 

leasing.Metode yang dipergunakan dalam penelitaian ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif, metode pendekatan, penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif analitis, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah 

pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara 

mengamati Peraturan dan Keputusan Menteri. Pengumpulan bahan hukum 

sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, proses 

analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil  penelitian 

yang didapat dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap lessor 

atas wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dalam perjanjian pembiayaan 

leasing adalah tanggung jawab pihak kedua atas wanprestasi yang 

dilakukannya terhadap pihak pertama, maka penyelesaian sengketa pihak 

pertama melakukan pendekatan secara langsung memberikan teguran 

kepada pihak keduanamun jika pihak keduatetap tidak mematuhi atau 

mengindahkan dengan berbagai alasan, maka obyek leasing dapat ditarik 

oleh pihak pertama. 

Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Leasing, Wanprestasi 
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ABSTRACT 

 

Leasing as a corporate financing activity is basically backed by 

economic demands. The facilities held by the leasing company as a finance 

company greatly ease the consumers who lack the capital to buy business 

support tools then the leasing becomes an alternative. Against the 

background above the issues that can be raised is the legal protection of the 

lessors on the wanprestasi undertaken by the lesse in the lease financing 

agreement. The method used in this research is the type of normative legal 

research, the approach method, the research used is analytical descriptive, 

the collection of legal materials conducted is the collection of primary legal 

materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The 

collection of primary legal materials is done by observing the regulations, 

ministerial decrees. Collection of secondary legal materials by collecting 

materials bibliography, data analysis process used is qualitative analysis. 

The result of the research obtained from the legal protection of the lessor on 

the waiprestasi done by the lesse in the lease financing agreement is the 

lesse's responsibility for the waiprestasi done to the lessor, the settlement of 

the lessor directly approaches the warning to the lesse but if the lesse still 

disobey or heed for various reasons, then the lease object may be withdrawn 

by the lessor. 

 

Keywords:Legal Protection, Leasing, Default. 
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I. PENDAHULUAN 

Kebutuhan dana atau modal bagi seseorang saat ini sangatlah penting, 

untuk memenuhi kebutuhan dana atau modal maka diperlukan suatu lembaga 

pembiayaan. Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak cukup mampu 

untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal yang dibutuhkan 

masyarakat. Hal ini tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran 

kredit oleh Bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang 

mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.
1

Sehingga 

tercipta lembaga penyandang dana yang telah fleksibel, dan dalam hal tertentu 

tingkat risikonya lebih tinggi yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang 

menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana atau pembiayaan, 

yang salah satunya dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing. 

Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 1169/ KMK. 01/ 1991 adalah: 

“Suatu 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 secara berkala. 

 

Sebagai suatu perjanjian, leasing mempunyai alas hukum yang pokok-

pokoknya yaitu asas kebebasan berkontrak.
2
 Seperti yang terdapat dalam 

Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 

                                                           
1
Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2. 
2
Ibid hlm.6 
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alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk 

itu.Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
3
 

 

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asal perjanjian tersebut 

memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, 

maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat 

dalam buku Ke 3 KUH Perdata, berlaku juga untuk leasing, namun demikian 

disamping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat 

beberapa alas hukum lainnya yang lebih bersifat administratif, dapat 

disebutkan sebagai berikut. 

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep- 38/ MK/ IV/ 1/ 1972, 

tentang Lembaga Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 562/ KMK 011/ 1982 

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor. Kep- 122/ MK/ IV/ 2/ 

1974, Nomor 32/ M/ SK/ 2/ 1974, Nomor 30/ Kpb/ I/ 1974, tentang 

Perjanjian Usaha Leasing. 

3. Keputusan Presiden RI, Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga 

Pembiayaan. 

4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/ KMK. 013/ 1988, tentang 

Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana 

                                                           
3
 R.. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 

1999, hlm.342 
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telah berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan RI 

Nomor 448/ KMK. 017 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Perusahaan. 

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/ KMK. 013/ 1990, tentang 

Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna 

Usaha (perusahaan leasing). 

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/ KMK. 01/ 1991, tentang 

Kegiatan Sewa Guna Usaha. 

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan 

menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak yang berbeda, dalam suatu 

perjanjian leasing terdapat beberapa pihak atau subyek perjanjian yaitu :
4
 

1. Lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang, terdiri dari beberapa 

perusahaan. Lessor juga disebut sebagai investor, equity 

holder,owner participants. 

2. Lessee, yaitu pihak yang memerlukan barang modal, barang modal 

mana dibiayai oleh lessor dan diperuntukan kepada lessee.
5
 

3. Kreditur atau lender, yaitu pihak juga yang disebut dengan debete 

holdersatau loan participans dalam suatu transaksi leasing. 

Umumnya kreditur atau lender dari bank, insurance company terust 

dan yayasan. 

4. Supplier, yaitu penjual atau pemilik barang yang disewakan, dapat 

terdiri dari perusahaan yang berbeda di dalam negeri atau yang 

memepunyai kantor pusat di luar negeri.
6
 

Hubunganlessor dan lessee merupakan hubungan timbal balik, 

menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan 

kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu 

antara lessor dan lesseedi buat perjanjian financial lease kontrak leasing, 

dimana perjanjian yang dimuat dan disepakati harus berbentuk perjanjian 

                                                           
4
 Dahara Djoko Prakoso, Leasing Dan Permasalahan, Effhar dan Frize, Semarang, 1996, 

hlm 3-4. 
5
 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 7 

6
Ibid 
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secara tertulis, tidak ada ketentuan secara khusus apakah harus dalam bentuk 

akta autentik atau akta dibawah tangan. Apabila ditinjau dari sudut hukum 

pembuktian yang berlaku di Indonesia maka bukti yang paling kuat adalah 

bukti dalam bentuk akta autentik, seperti yang diatur dalam Pasal 1870 

KUHPerdata, yaitu : 

“Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli 

waris-ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari apa yang 

dimuat didalamnya”. 

 

Berdasarkan Pasal ini, maka beban pembuktian ada pada pihak yang 

menyangkal kebenaran akta autentik tersebut.Sedangkan akta di bawah 

tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian jika pihak yang menanda 

tangani akta mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut, mengingat hal 

tersebut, maka perusahaan leasing yang membuat perjanjian leasing secara 

notaril. 

Dalam perjanjian dimana bentuk, syarat atau isi yang dituangkan dalam 

klausul-klausul telah dibuat secara baku (standard contract) maka posisi 

hukum (kedudukan hukum) pembeli tidak leluasa atau bebas mengutarakan 

kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan 

menawar (bargaining power). Dalam standard from contract pembeli 

disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang di tetapkan oleh penjual, 

sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hak-hak tertentu 

umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang, dan tata cara 

pembayaran, dimana hal inipun dimungkinkan oleh penjual. 
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Leasing termasuk bisnis yang di atur secara longgar, dimana 

perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad dari masing-masing pihak 

tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian leasing. Dalam hal ini 

terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat 

melaksanakan  prestasinya sesuai dengan perjanjian, sebagai contoh kelalaian 

pihak lessee dalam menjaga barang modal ditengah berlangsungnya proses 

pelaksanaanleasing tersebut menyangkut terhindar dari risiko adalah 

terikatnya seorang lessee pada kemungkinkan hilang atau rusaknya obyek 

leassed, karena antisipasi keadaan tersebut telah beralih ke asuransi, dalam 

hal pembayaran uang sewa atau pembayaran lain yang menjadi 

kewajibanlessee dalam perjanjian.
7
 

Pelanggaran perjanjian yang berupa kelalaian dari pihak lessee tersebut 

bisa merugikan pihak lessor, terutama apabila kelalaiannya berpengaruh 

secara langsung obyek leasing. Untuk itu perlu diadakan upaya perlindungan 

hukum terhadap kepentingan lessor agar terhindar dari risiko kerugian atau 

kehilangan obyek leasing.
8
 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dilla Meylinda, Perjanjian Leasing di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang 

Semarang Difisi Mobil, https://blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 26 April 2018, pada pukul. 
21.16 Wita. 

8
Ibbid 

https://blogspot.co.id/
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II. PEMBAHASAN 

A. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Lessor Atas Wanprestasi 

Yang Dilakukan Oleh Lessee Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing 

    Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pihak lessor atas 

wanprestasi yang di lakukan oleh lesse dalam perjanjian pembiayaan leasing, 

yaitu ada dua cara upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pihak lessor.  

1. Non Litigasi (di luar Pengadilan) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 

(10). Pada Pasal ini diuraikan cara penyelesaian sengketa melalui non litiasi 

(di luar pengadilan), yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian paras ahli. 

Melalui konsultasi, permohonan nasihat atau pendapat untuk 

menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para 

pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. 

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk 

mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai 

penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedurnya 

diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. 

Mediasi yakni upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak 

ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan 

yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian 

yang di terima oleh kedua belah pihak. 
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Upaya hukum Arbitrase, penyelesaian di Badan Arbitrase ini dapat 

sejak semula para pihak telah melakukan persetujuan yang di masukkan 

dalam klausula perjanjian pokoknya atau persetujuan di lakukan setelah 

timbul masalah yang sudah terjadi, yang di buat suatu akta khusus. Arbitrase 

merupakan suatu penyelesaian diluar pengadilan yang sangat sesuai dalam 

dunia bisnis, dikarenakan arbitrase 

a. Memperoses perkara dengan cepat karena tidak ada banding dan 

kasasi sehingga putusan arbitrase adalah putusan yang final. 

b. Pada badan arbitrase ini para arbiter adalah ahli di bidangnya. 

c. Pemeriksaan di badan arbitrase bersifat tertutup. 

Jadi, untuk penyelesaian sengketa perjanjian leasing pihak-pihak yang terlibat 

dapat memakai jasa badan arbitrase tersebut dengan ketentuan bahwa dalam 

perjanjian atau kontrak yang bersangkutan di cantumkan suatu ketentuan 

Pasal yang bahwa setiap perselisihan atau persengektaan yang mungkin 

timbul dari perjanjian leasing akan di ajukan kepada arbitrase untuk 

diputuskan hasil. Ketentuan atau Pasal dalam perjanjian atau kontrak tersebut 

dinamakan “Arbitration  Clause” dan untuk arbitration clausetersebut, BANI 

(Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyarankan kepada para pihak 

menggunakan penyelesaian pada badan arbitrase untuk mencantumkan dalam 

perjanjian mereka. 
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Wanprestasi tanpa bayar sewa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

pihak lessor terhadap pihak lesse. 

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tanpa bayar 

sewa bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak atau meminta 

ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi tanpa bayar uang 

sewa. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah 

dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi 

tersebut. Langkah pertama yang dapat ditempuh oleh lessor yakni 

memberikan surat peringatan (somasi) kepada pihak lessee. 

Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat ini peringatan ini dikenal 

dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh lessee tanpa alasan yang sah 

akan membawa lessee berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua 

akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap lessee. Dengan terjadinya 

wanprestasi, maka terlibatlah hak lessor untuk menuntut pembatalan kontrak 

dan ganti rugi.Somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu, somasi I, somasi 

II, dan somasi III. 

Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, 

karena pihak lessormasih menyakini dengan peringatan tersebut lessee akan 

sukarela melaksanakan isi somasi tersebut, jika somasi pertama ini tidak 

mendapatkan kesepakatan bersama maka lessor memberikan somasi yang 

kedua, dimana lessor telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada 

alternatif-alternatif penyelesaian diluar Pengadilan. Dalam somasi ketiga 

yang di ajukan karena lessee tidak juga memberikan penyelesaian yang 
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memuaskan, ancaman lessor sudah menjadi sangat tegas.Dalam somasi ketiga 

lessor hanya memberikan dua pilihan kepada lessee yaitu dilaksanakan atau 

digugat.Dan apabila pihak lessee tidak menanggapi semua teguran yang di 

berikan oleh lessor, maka disitulah pihak lessor berhak membawa perkara ini 

ke Pengadilan. 

2. Upaya Hukum Litigasi (melalui Pengadilan) 

Dimana dalam hal ini, maka dengan terpaksa pihak lessor harus 

menempuh upaya hukum melalui Pengadilan karena pihak lessee tidak 

menanggapi teguran-teguran yang sudah diberikan oleh pihak 

lessor.Undang-Undang memberikan alternatif penyelesaian menurut hukum 

melalui Pengadilan Negeri. Apabila ditempuh upaya hukum melalui 

Pengadilan Negeri, maka lessor mengajukan gugatan kepada ketua 

Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tuntutan sebagai berikut : 

a. Mohon sita revindikator atas barang objek perjanjian yang berada 

dalam kekuasaan lesse untuk diserahkan kepada lessor. 

b. Mohon pembatalan kontrak sewa guna usaha. 

c. Menghukum lesse membayar ganti kerugian akibat wanprestasi yang 

dilakukan kepada lessor berupa, uang sewa yang masih belum di 

lunasi, denda di tambah bunga, biaya penagihan dan lain-lain. 

d. Mohon diletakkan sita konservator atas harta milik lesse untuk 

menjamin pembayaran ganti kerugian akibat wanprestasi. 

e. Mengalihkan segala risiko kepada pihak lesse. 

f. Menghukum lesse membayar segala biaya perkara. 
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Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri akanmemakan waktu lama dan 

dengan biaya relatif lebih mahal, serta proses yang bertele-tele, sehingga 

dalam waktu relatif singkat sulit dicapai penyelesaiannya. Ditambah dengan 

mempertemukan semua pihak yang terlibat dengan sengketa tersebut. 

Pertemuan ini di tunjukan untuk saling mengemukakan pembelaan dan 

haknya di depan Pengadilan. Hasil akhir akan dari proses litigasi ini adalah 

win-lose solutions, artinya hanya satu pihak yang berhasil memenangkan 

kasus. Hasil putusan hukum tentu hanya akan ada menguntungkan satu 

pihak, entah pihak penggugat atau tergugat. Biasanya, pihak yang kalah 

dalam sidang akan mengajukan upaya hukum untuk mengajukan pembelaan 

terhadap putusan hakim. Upaya hukum yang ditempuh bisa berupa banding 

atau kasasi. 

Upaya Hukum Banding di atur dalam Bab XVII KUHPerdata. 

Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas 

dengan putusan Pengadilan Negeri dan dapat di ajukan dalam tenggang 

waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu di beritahukan kepada para pihak 

dan di ajukan kepada Pengadilan Tinggi ( Pengadilan tingkat banding) 

melalui Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut. Banding 

adalah proses menentang keputusan hukum pada Pengadilan Negeri  untuk 

mendapatkan keadilan. 

Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa : 

a. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

b. Mengubah putusan Pengadilan Negeri 
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c. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri. 

Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas 

dengan putusan Pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi dan 

dapat di ajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu di 

beritahukan kepada para pihak dan di ajukan ke Mahkamah Agung melalui 

Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. 

Permohonan kasasi dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung, 

tetapi setelah di cabut tidak dapat di ajukan lagi.Artinya kesempatannya 

hanya sekali.Adapun putusan-putusan Mahkamah Agung berupa, menolak 

permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi. 

Perjanjian leasing, perjanjian yang dibuat antara lessor dan lessee 

disebut “ lease argument”  dimana dalam perjanjia tersebut memuat kontrak 

kerja bersyarat antara lessor dan lessee.Hubungan hukumantara lessor 

dengan lessee adalah hubungan hukum timbal balik.Bagi lessor hak dan 

kewajibannya adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan 

menyerahkan barang modal kepadalessee .sedangkan hak dankewajiban 

lessee adalah memperoleh kegunaan dari barang modal dan membayar sewa 

secara berkala.Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak 

maka dapat disebut wanprestasi. Perjanjian akanberakhir jika  hak dan 

kewajiban lessor danlessee telah dilaksanakan  sesuai dengan perjanjian. 
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B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Atas Wanprestasi 

Yang Dilakukan Oleh Lessee Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing 

1. Perlindungan Hukum   

Perlindungan hukum adalah memberikan keamanan kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah 

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan 

berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam 

hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh 

hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal yang 

dimiliki oleh manusia serta lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia 

memilik hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia. 

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu 

dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan 
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tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup 

antara sesama manusia. 

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan.Ada 

dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.Dalam hubungan 

dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi 

rakyat yang di perintah, terhadap yang memerinta.Dalam hubungan 

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah 

perlindungan bagi ekonomi lemah terhadap ekonomi kuat, misalnya 

perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap 

kaum wanita maupun kaum pria. Indonesia sebagai negara hukum 

berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum 

terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan tersebut akan 

melahirkan pengakuan  dan perlindungan hak asasi manusia dalam 

wujudnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam wadah 

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi 

mencapai kesejahteraan bersama. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia  perlindungan berasal dari 

kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, 

mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti 

konservasi, pemeliharaan, penjagaan.Secara umum, perlindungan berarti 

mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja 

berupa kepentingan maupun benda atau barang.Selain itu perlindungan 



14 

 

 

juga mengandung makna pengayoman yang di berikan oleh seseorang 

terhadap orang yang lebih lemah.Dengan demikian, perlindungan hukum 

dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan 

menggunakan pranata dan sarana hukum. 

Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan 

yang bersifat represif dan bersifat preventif yakni sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum represif 

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh 

pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini.Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep 

pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di arahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 

masyarakat dan pemerintah.Prinsip kedua yang mendasari 

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip 

negara hukum.Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan hak-hak asasi 

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan 

dari negara hukum. 
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2. sPerlindungan hukum preventif  

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.Tujuannya 

adalah mencegah terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif 

sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang di dasarkan pada 

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. 

Bagi pihak lessor suatu perlindungan hukum dalam perjanjian 

pembiayaan sewa guna usaha atau leasing ini. Beberapa perlindungan 

hukum yang dapat dilakukan oleh lessor diantaranya dengan memakai alas 

hukum seperti termuat dalam Keputusan  Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 1169/KMK. 01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha 

(Leasing) khususnya pada Pasal 6 ayat (1). Pada Pasal tersebut diuraikan 

bahwa lesse sebgai pihak yang memanfaatkan jasa pembiayaan dari 

perusahaan leasing (lessor) dilarang menyewa guna usahakan kembali 

barang modal yang disewa gunakan kepada pihak lain. Selain itu pada 

Pasal 7 ayat (3) lesse bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat 

atau etiket yang mencantumkan nama dan alamat lessor tetap melekat pada 

barang modal yang disewagunakan. 
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III. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-urain yang telah dijelaskan pada sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan bawa: 

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh lessor atas wanprestasi yang 

dilakukan oleh lessee dalam perjanjian pembiayaan leasing yakni: 

Non litigasi diantaranya melalui konsultasi, negosiasi, dan mediasi. 

Selanjutnya dapat dilakukan melalui litigasi yaitu melalui Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap lessor atas wanprestasi yang 

dilakukan oleh lessee dalam perjanjian pembiayaan leasing adalah: 

Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaian 

sengketa dan perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa. 
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B. Saran 

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun solusi dan 

rekomendasi dari  penulis diantaranya: 

1. Pihak lessor perlu melakukan analisa yang cermat terhadap karakter 

dan kemampuan membayar angsuran serta pekerjaan dari calon pihak 

lessee guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan 

perjanjian lessee serta tanggung jawab para pihak terhadap obyek 

leasing ini untuk menghindari wanprestasi dalam perjanjian 

pembiayaan leasing.  

2. Lessor perlu untuk berhati-hati sebelum memberikan fasilitas 

pembiayaan kepada calon lessee agar terhindar dari kerugian yang 

mungkin disebabkan oleh pihak lessee dikemudian hari. Diperlukan 

juga perhatian pihak lessor untuk membuat pengaturan mengenai 

hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak terhadap objek 

leasing secara jelas. 
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