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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum 

wanprestasi dalam perjanjian leasing di hotel sheraton senggigi. Adapun metode 

penelitian yang di gunakan adalah metode normatif empiris dengan menggunakan 

metode pendekatan konsepsual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan 

sosial. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian 

leasing di hotel sheraton senggigi bertentangan dengan Pasal 10 Permen Nomor 

1169/KMK.01/1991 Tentang Sewa Guna Usaha. Adapun wanprestasi yang 

dilakukan pihak lesse telat melakukan pembayaran sebagaimana yang telah 

diperjanjikan sehingga akibat huku tersebut dapat dibatalkan. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Leasing 

 

JURIDICAL STUDY OF LEASING BETWEEN PT SWADHARAM 

PRIMAUTAMA WITH SHERATON SENGGIGI HOTEL 

 

Abstrack 

 

This study was conducted to determine the implementation and 

consequences of default law in leasing aggreaments at the sheraton senggigi 

hotel. The research method used is empirical normatve method using the 

conceptual approach, statute approach, and social approach. The conclusions in 

this study are the implementation of leasing aggrements at the sheraton senggigi 

hotel in contravention of article 10 of Permen No. 1169/KMK.01/1991 

Concerning Leasing of Business. The default made by the lesse party is late in 

making payments as agreed so that the legal consequences can be canceled. 

 

Keyword: Leasing Aggrement 
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I. PENDAHULUAN 

Leasing di Indonesia disebut juga sebagai sewa guna usaha, yang digolongkan dalam 

perjanjian innominat atau perjanjian yang tidak bernama yang bersumber dari asas kebebasan 

berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selain hal tersebut, ketentuan yang 

menjadi dasar pembetukanya yang harus ditaati dalam perjanjian Leasing adalah Pasal 1320 

KUHPerdata yang menyatakan setiap orang bebas melakukan perjanjian asal perjanjian 

tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya peranjian. 

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, 

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan 

pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
1
 

Perjanjian sediri terjemahan dari overeenkomst, yang merupakan salah satu sumber 

dari perikatan yang terjemahan dari kata verbitenis.Disamping sumber-sumber lain yaitu 

undang-undang dan putusan pengadilan.
2
Sumber-sumber perkaitan yang tercangkup dalam 

undang-undang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 

KUHPerdata.Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah suatu perikatan yang timbul 

atau lahir atau ada karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Perikatan yang 

lahir dari undang-undang 

Leasing sendiri dikategorikan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan selain dari 

Leasing sendiri terdapat beberapa lembaga pembiayaan lainya seperti Anjak Piutang, Usaha 

Kartu Kredit, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Pembiayaan Konsumen, yang 

diterapakan dalam kegiatan perekonomian dan berperan penting dalam peningkatan 

pembangunan perekonomian Indonesia. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan dijabarkan lebih lanjut melalui 

                                                             
1R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal 1. 
2Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Cet.7, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), hal.160. 
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Keputusan Menteri Keuangan Republk Indonesia Nomor : 468/KMK.017/1995, tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Penbiayaan, dalam Pasal 1 yang berbunyi :
3
 

“Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan 

tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. 
 

Perusahaan PT Swadharma Primautama merupakan salah satu perusahaan yang 

menyediakan peralatan-peralatan kantor dalam jangka panjang (leasing) dengan  system kerja 

operating lease, yang dimana dalam pengertian leasing seperti yang di jabarkan dalam Pasal 1 

huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa 

Guna Usaha atau leasing, 

Hubungan antara pihak antara penyewa (lessor) dan yang menyewa (lessee) adalah 

hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan keewajiban dan peralihan suatu hak atau 

tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunaan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor 

dan lessee dibuat pejanjian leasing atau kontrak leasing. 

Dalam perjanjian leasing, lessor yang sebagai pihak yang memiliki barang semata-

mata bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap pencapaian kontrak tentang 

serangkaian pembayaran oleh lessee dalam penggunaan asset menjadi obyek leasing 

termasuk pengakuan lessee tentang penguasaan obyek oleh lessee yang kepemikanya 

dipegang oleh lessor.
4
 dikarenakan dalam hal ini tidak dapat dipungkiri akan terjadinya 

wanprestasi oleh pihak lessee. 

Terjadinya wanprestasi yang disebabkan karena tidak terlaksananya kewajiban lessee 

seperti yang diperjanjikan dan ini merupakan salah satu contoh dari masalah-masalah dalam 

                                                             
3Dapartemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha , Kepmen 

Keuangan No.1169/KMK.01/1991 
4Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Lessor dan Lessee, 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/340, diakses pada tanggal 20 Juni 2018, pukul 21.55 

WITA. 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/340
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hubungan lessor dengan lessee dalam perjanjian leasing dan itu merupakan resiko usaha yang 

dilakukan oleh lessee dengan mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian leasing 

terdapat hak pilih yaitu operating lease dan financial lease yang dalam perjanjian ini dapat 

dilakukan dengan cara operating lease saja dan lessor sebagai pemilik barang semata-mata 

bertumpu pada terciptanya kepastian hukum terhadap pencapaian kontrak tentang 

serangkaian pembayaran oleh lessee karena tidak dapat dipungkiri akan terjadinya wanprestsi 

oleh pihak lessee sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi lessor. 

Adapun permasalahan yang penulis angkat ialah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan 

perjanjian leasing berkaitan dengan operating lease di perusuhaan PT Swadharma 

Primautama? 2) Bagaimanakah akibat hukum yang timbul jika terjadinya wanprestasi dalam 

perjanjian leaseing? 

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini sendiri ialah: 1) Untuk mengetahui 

pelaksanaan perjanjian leasing berkaitan dengan operating leasing di perusahaan PT 

Swadharma Primautama. 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika terjadinya 

wanprestsi dalam perjanjian leaseing.. 

Manfaat penelitian ini sendiri ialah: 1) Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaaat untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khusunya 

pada hukum perjanjian. 2) Secara praktis, Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran 

bagi kalangan yang berwenang baik kalangangan pemerintah maupun swasta dalam 

menentukan kebijaksanaan, mengembangkan dan menyempurnakan lembaga leasing 

sehingga permasalahan yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin. 

Metodeologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari, jenis 

penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif empirik yaitu selain meneliti 
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peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum juga menelti sejauh mana undang-

undang tesebut berjalan  di dalam masyarakat. 

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan antara lain: 1) Pendekatan Perundang-

Undangan. 2) Pendekatan Konseptual. 3) Pendekatan Sosial. Jenis data dan sumber bahan 

hukum penelitian terdiri dari: 1) Data primer, yang diperoleh dari penelitian di lapangan, 2) 

Data sekunder, yang terdiri dari: a) Bahan hukum primer, b) Bahan hukum sekunder, dan c) 

Bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dan bahan hukum itu sendiri, antara 

lain: 1) Studi Kepustakaan (Library Research), 2) Wawancara, dan 3) Analisa data. 
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II. PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Perjanjian Leasing Khususnya Operating Leasing Di Perusahaan PT Swadharma 

Primautama 

Dalam perjanjian operating leasing di Perusahaan PT Swadharma Primautama terdapat 

beberapa pihak yang bersangkutan yang terdiri dari: 1) PT Swadharma Primautama  yang disebut 

lessor, yaitu perusahaan sewa guna usaha yang memberikan jasa penyesiaan barang berupa peralatan 

kantor.  2) Perusahaan atau pihak yang menggunakan atau menyewa barang modal berupa peralatan 

kantor dari perusahaan lessor dalam hal ini disebut lessee.  3) Perusahaan Asuransi yakni pihak yang 

membantu menangani kerusakan fisik yang disebabkan bencana alam, kebakaran, kecelakaan, akibat 

dari pencurian dan kerugian-kerugian lainnya atas barang leasing yang bukan merupakan kesalahan 

dari lessee. 4) Bank yakni sebagai pihak yang penyediaan dana kepada lessor dan juga menghimpun 

dana dalam hal pembayaran uang sewa oleh lessee dengan cara transfer antar bank. 

Lessor memiliki barang berupa peralatan kantor dan kemudian menyewakan barang 

tersebut kepada lessee untuk memudahkan kebutuhan akan solusi pemesanan bisnis lessee 

dengan pembayaran sewa guna usaha berkala tidak mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan 

lessor untuk memperoleh barang modal tersebut. Terhadap obyek leasing yang 

berlangsung.pihak lessor akan melakukan pengawasan terhadap obyek leasing dan 

memberikan perawatan secara berkala dengan berstandar yang akan memastikan peralatan 

operasional senantiasa dalam kondisi prima dengan ditangani oleh pihak terlatih yang melalui 

pelatihan berjenjang. Dalam pemeliharan dan perawatan obyek yang dileasing tersebut 

merupakan kewajiban yang harus dilakukan lessor dan biaya perawatan itu sudah termasuk 

dalam biaya leasing.
5
 

Dalam perjanjian operating leasing.di Perusahaan PT Swadharma Primautama, setelah 

terjadinya penandatanganan perjanjian leasing atau serentak dengan pelaksanaan dari 

                                                             
5Wawancara Dengan Bapak Mizerpan Azmi Selaku Chief Accountant, tanggal 5 Oktober 2018. di 

kediaman Chief Accountant di Sandik. 
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perjanjian leasing, lessor menarik suatu bilyet giro lessee melakukan hubungan guna 

menjamin ketaatan lessee terhadap perjanjian leasing. Giro tersebut akan ditahan oleh lessor 

dan akan dipelihara tetap dalam jumlah yang sama sampai jangka waktu perjanjian berakhir. 

Giro itu tidak akan dipakai untuk suatu pembayaran sewa, melainkan akan dikembalikan lagi 

kepada lessee dalam jumiah yang sama tanpa bunga.
6
 

Istilah leasing sebenarnya berasal dari kata lease, yang berati sewa menyewa. Karena 

memang dasarnya leasing adalah sewa menyewa. Jadi leasing merupakan suatu bentuk 

derivative dari sewa menyewa, tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa 

menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing itu atau kadang-kadang disebut lease 

saja, dan setelah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa 

Indonesia leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha.
7
 

Pada dasarnya tujuan utama dari institusi leasing adalah memperoleh hak untuk 

memakai benda milik orang lain.
8
 Tetapi sebelum mengadakan kegiatan usaha dibidang 

leasing ini, akan didahului dengan suatu kontrak anlara pihak penyewa dan pihak yang 

menyewakan.
9
 

Fasilitas leasing yang akan diberikan bukan merupakan permodalan dalam bentuk 

dana tunai tetapi merupakan fasilitas peralatan penunjang usaha, peralatan penunjang usaha 

tersebut yang nantinya menjadi objek dari perjanjian leasing. Dalam pengertian yang 

dijabarkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang 

                                                             
6Wawancara Dengan Bapak Mizerpan Azmi Selaku Chief Accountant, tanggal 5 Oktober 2018. di 

kediaman Chief Accountant di Sandik. 
7Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Cet.5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.7. 
8Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cet.2. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 

141. 
9Ibid, hal. 98. 
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Kegiatan Sewa Guna Usaha atau Leasing Dalam Pasal 1 huruf a, mengartikan leasing 

sebagai:
10

 

"Suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa 

guna usaha dengan hak opsi financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi 

(operating lease) untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu 

berdasarkan pembiayaan secara berkala"  

 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atau leasing.bahwa leasing ada dua 

kriteria leasing yaitu operating lease, leasing yang dalam usahanya tidak ada opsi membeli 

obyek atau benda leasing kepada lessee tetapi sekedar hanya menyewa dan pada akhir masa 

kontrak lessee dapat memperpanjang masa sewa atau tidak dan obyek leasing yang pada 

akhir masa kontrak kembali kepada lessor, sebagai pemilik dan lessee hanya penyewa. Jenis 

yang kedua adalah leasing sebagai financial lease, opsi beli atau menyewa kembali obyek 

leasing kepada lessee tetap ada, tinggal lessee berkehendak membeli atau tetap menyewa, 

tetapi lain halnya jika dikaitkan denagan penerapan perjanjian leasing di Perusahaan PT 

Swadharma Primautama yang melaksanakan perjanjian leasing yang memberikan hak 

pemakaian obyek leasing hanya sekedar dengan cara operating lease saja dan tanpa ada hak 

opsi, padahal teori yang mendasar kepemilikan lessee terhadap obyek leasing adalah 

merupakan opsi yang digunakan olch lessee seperti yang dijelaskna pada Pasal 10 

Keputuasan Menteri Keuangan RI Nomor: 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa Guna 

Usaha (leasing) diatas. Pada Bab 2 terdahulu telah dijelaskan juga, perjanjian leasing tidak 

dapat dikatagorikan sebagai perjanjian sewa beli atau sewa menyewa karena prinsip opsi 

dalam leasing merupakan corak dari perjanjian leasing itu sendiri artinya bahwa lessee 

diberikan hak untuk memilih berupa financial lease atau operating lease.  

                                                             
10Dapartemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha , Kepmen 

Keuangan No.1169/KMK.01/1991. 
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Akibat Hukum Yang Timbul Jika Terjadinys Wanprestasi Dalam Perjanjian Operating 

Leasing  

Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa"'tiap-tiap perikatan adalah untuk 

memberikan sesutau, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Kemudian 

Pasal 1235 KUHPerdata menyatakan: "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu 

adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan 

dan untuk merawatnya sebagi seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan"  

Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perikatan, pengertian 

"memberikan sesuatu" mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk 

memeliharanya hingga waktu penyerahan. Istilah "memberikan sesuatu" sebagaimana 

disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdata tersebut dapa 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 perestasi yang lain 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 suatu perbuatan sebagaimana juga 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala pihak telah menunaikan perestasinya maka 

perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan 

Namun, kadangkala ditemui baiwa salah satu pihak tidak bersedia melakukan atau menolak 

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalan perjanjian, hal inilah yang 

disebut dengan wanprestasi.
11

 

 

                                                             
11Wujud Prestasi http://dc444, wordpress.com/doc/Qz7TgwpA/Preview.html, diakses tanggal 20 

Oktober 2018 

http://dc444/
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Wanprestasi (default atau non fulfilment ataupun yang disebut juga dengan istilah 

breach of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya 

yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam 

kontrak yang bersangkutan.
12

 

Wanprestasi yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau 

kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak. Perkataan wanprestasi berasal dari 

bahasa Belanda "wanprestatie", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang 

telah diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau cidera 

janji. Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa:
13

  1)Debitur sama sekali 

tidak memenuhi perjanjian yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya 

untuk dipenthi perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang dalam suatu ditetapkan oleh 

undang-undang. 2) Debitur terlambat memenuhi perjanjian yaitu debitur memenuhi prestasi 

tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. 3) Debitur 

keliru memenuhi prestasi yaitu debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan 

atau apa yang ditentukan undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas 

yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang ditetapkan oleh undang-undang. 4) Debitur 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.  

 

 

 

                                                             
12

Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 2011),hal 87. 
13Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1999), 

hal,23.  
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Dalam perjanjian leasing, ingkar janji atau wanprestasi sebagian besar yang 

disebabkan oleh kelalaian dari pihak lessee berupa mengenai soal tidak bisa membayaran 

uang sewa yang sudah merupakan kewajiban pihak lessee sehubungan dengan pelaksanaan 

perjanjian sehingga dalam hal ini pihak lessee dapat dikatakan tidak mematuhi kewajibannya 

atau prestasi baginya seperti yang tercantum dalam perjanjian.
14

 

Dalam pelaksanaan perjanjian operating leasing, hal-hal yang mengakibatkan 

terjadinya wanprestasi seperti diatas umumnya dilakukan oleh pihak lessee, baik itu yang 

bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang berifat 

tetap dalam arti pihak lessee tidak mampu lagi membayar sewa, apalagi jumlah 

penyewaannya yang terhutang oleh pihak lessee mencapai ratusan juta rupiah maka 

diselesaikan melalui proses hukum.  

Tindakan wanpresrasi oleh pihak lessee seperti hal di atas yaitu tidak terlaksananya 

kewajiban lessee dalam membayar uang sewa atas sewa peralatan kantor dalam prjanjian 

operating leasing, maka untuk pelaksanaan hukumnya undang-undang menghendaki pihak 

lessor untuk memberikan suatu pernyataan lalai kepada pihak lessee. Hal ini dapat dilihat 

dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
15

 

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau 

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan 

debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." 

Ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee yang berutang itu pada 

pokoknya akan dinyatakan dulu secara tertulis yaitu dengan memperingatkan yang berutang 

atau lessee artinya bahwa lessor harus melakukan sommatie atau memberikan surat teguran 

                                                             
14

Wawancara Dengan Bapak Mizerpan Azmi Selaku Chief Accountant, tanggal 5 Oktober 2018. di 

kediaman Chief Accountant di Sandik. 
15 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal, 1238. 
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kepada lessee sesuaidengan yang dituangkan dalam perjanjian. Bahwa dalam hal ini kreditur 

(lessor) menghen daki pembayaran atas uang sewa peralatan tersebut tersebut. 

Selanjutnya juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata yang 

mengatur bahwa:
16

 

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak 

yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau 

menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga"  

Dalam hal pemutusan atau mengakhiri perjanjian para pihak sepakat kentuan Pasal 

1266 KUHPerdata menyatakan:
17

 

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perse timbal balik, andaikata salah 

satu pihak tidak tujuan yang kewajibannya.Dalam hal demikian persetujuan tidak 

batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.Permintaan 

ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya 

kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam 

persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa 

memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu 

tidak boleh lebih dan satu bulan".  

Dalam hal apabila terjadi pembatalan secara sepihak dari pihak lessor akibat 

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lessee maka pelaksanaan hukumnya pihak lessor 

berhak untuk mengambil kembali obyek lease yang berada dalam kekuasaan lessee dan 

menuntut perlunasan atas biaya sewa yang telah terhutang atau menagih cicilan yang belum 

terbayar atau terlunasi oleh pihak lessee. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata 

yang menyatakan:
18

 "Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi 

orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti 

kerugian itu". 

                                                             
16Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal, 1267. 
17Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1266. 
18Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1325. 
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Dalam hal apabila ini pihak lessee tidak mampu lagi untuk memenuhi hutangnya 

sesuai tenggal pembayaran ganti kerugian yang disepakati para pihak tersebut maka pihak 

lessor dapat melakukan penyitaan jaminan dari lessee yang merupakan jaminan dari 

perjanjian leasing yang telah diperjanjikan sebelumnya dan juga dapat mengambil barang- 

barang bergerak milik perusahaan lessee yang dapa dijual yang digunakan oleh lessor sebagai 

perlunasan hutang lessee yang belum terlunasi 

Dalam hal terjadi perselisihan ada dua cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan 

perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut: 1) Para 

pihak sepakat bahwa setiap sengketa yang terjadi karena atau dalam kaitannya dengan 

perjanjinan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 2) Apabila 

mufakat sebagaimana yang dimaksud tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 

Pelaksanaan perjanjian leasing berkaitan dengan operating lease di perusahaan PT 

Swadharma Primautama  pada umumnya perjanjian telah dilaksanakan dengan cukup baik, 

akan tetapi masih dijumpa penerapan perjanjian yang sekiranya bertentangan dengan 

Keputasan Menteri Keuangan RI Nomor: 1169/ KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna 

Usaha (Leasing) khususnya dalam Pasal 10 dimana leasing seharusnya diberikan opsi untuk 

memilih Financial Lease atau Operating Leasing. Akan tetapi dalam perjanjian ini tidak 

diberikan hak opsi tersebut dan secara sepihak menetapkan Operating Leasing yang 

digunakan. 2) Dalam hal wanprestasi dalam perjanjian ini pihak lesse telat melakukan 

pembayaran sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak lessor 

menegur pihak lesse untuk segera membayarkan haknya serta denda sebanyak 3% yang telah 

disepakati. Adapun akibat hukum dalam perjanjian leasing tersebut adalah “Dapat 

dibatalkan” dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian 

leasing tersebut.  
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Saran  

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 

Perjanjian leasing yang dogolongkan dalam perjanjian tak bernama atau perjanjian innominat 

atau yang disebut juga perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masuyarakat, yang 

bersumber pada asas kebebasan tak, Dalam hal ini perlu ada pembentukan peraturan 

penundang- undangan khusus mengenai leasing yang lebih lengkap dan efektif sebagai suatu 

bentuk perjanjian yang tumbuh dalam masyarakat sendiri, serta pengaturan mengenai 

prosedur mekanisme leasing secara jelas dan rinci. sehingga terdapat kepastian hukum dan 

keseragaman pengaturandengan praktiknya bagi usaha leasing khususnya. 2) Sebelum 

memberi persetujuan atau pembiayaan terhadap calon lessee, maka pihak lessor harus 

melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar angsuran serta 

pekerjaan dari calon lessee guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan 

perjanjian leasing atau sewa guna usaha dan juga sebaiknya para pihak lebih mengutamakan 

hubungan baik dalam melakukna transaksi leasing tersebut. 
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