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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perangkat elektronik pada perkembangan zaman yang modern ini sangat 

menarik perhatian dan berkembang pesat di kehidupan manusia. Karena 

manfaatnya dapat memudahkan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-

hari, seperti Fotografi dalam mengabadikan momen penting dan bersejarah 

dengan jepretan alat fotografi. Yakni, kamera digital. 

Kamera digital merupakan alat perangkat elektronik yang dapat 

merekam  dan menghasilkan foto suatu obyek gambar. 
1
 Adapun jenis-jenis 

kamera digital adalah DSLR, Mirrorless, kamera poket, dll.  

Pada era sekarang ini keinginan masyarakat untuk menggunakan kamera 

digital sangatlah tinggi. Tetapi dengan biaya kamera digital yang sangat mahal 

menimbulkan kendala masyarakat untuk bisa memiliki perangkat elektronik 

tersebut. Dengan berkembangnya ide bisnis, muncul lah bisnis persewaan 

kamera digital di berbagai wilayah. Hal itu tentu membantu masyarakat yang 

ingin menggunakan kamera tanpa membeli kamera yang berharga tinggi. 

Sehingga masyarakat lebih senang melakukan sewa menyewa kamera digital 

ini. Karena dengan biaya persewaan yang terjangkau, masyarakat bisa 

menikmati jepretan indah dari kamera digital tanpa harus membeli kamera 

digital yang berharga jutaan rupiah tersebut. 
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Menurut  Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata definisi 

Sewa – menyewa ialah Perjanjian dimana pihak yang satu mengikat diri 

kepada pihak lainnya untuk memberikan kepadanya kenikmatan dari suatu 

benda selama waktu tertentu yang disetujui pihak lain itu. Jadi ada tiga unsur, 

yakni benda, harga dan waktu.
2
 Uraian dari pasal tersebut, yakni pihak 

penyewa menikmati kenikmatan suatu barang (kamera digital) selama jangka 

waktu yang telah ditentukan beserta besaran biaya yang harus dibayarkan 

kepada pihak yang menyewakan atas kenikmatan yang telah ia nikmati. Pada 

saat melakukan perjanjian sewa – menyewa , khususnya dalam sewa – 

menyewa kamera digital maka diperlukan kesepakatan atau persetujuan antara 

kedua belah pihak. Yakni kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang 

menyewakan kamera digital tersebut. Sehingga, setelah menghasilkan suatu 

kesepakatan maka lahirlah hubungan hukum antara keduanya. Hubungan 

hukum tersebut berisi hak dan kewajiban untuk pihak penyewa dan pihak 

yang menyewakan. Artinya, dalam hal sewa menyewa kamera digital jika 

salah satu pihak melanggar, tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan 

kesepakatan yang telah disepakati bersama, maka dapat dikatakan pihak 

tersebut melakukan wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum lainnya. 

Sehingga perlu adanya pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau 

perbuatan yang telah ia lakukan. 

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah 

“asas kebebasan berkontrak’, yang berarti setiap orang bebas untuk 
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mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat perjanjian macam apapun, 

sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak 

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
3
 Kebebasan ini adalah 

perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia.
4
 

Kebebasan membuat suatu perjanjian ada ditangan yang menyewakan kamera 

digital, namun dengan kebebasan tersebut pihak yang menyewakan dalam 

membuat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang – undang atau 

peraturan yang berlaku, harus beri’tikad baik terhadap konsumen dengan tidak 

boleh merugikan konsumen. Karena dalam Perjanjian Persewaan Kamera 

Digital di Madiun yang bernama MYCAM_MADIUN menggunakan 

Perjanjian baku. Dimana dalam Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh 

salah satu pihak yaitu, Pihak yang menyewakan yang membuat perjanjian 

tersebut dalam bentuk akta perjanjian  untuk melakukan  perjanjian sewa – 

menyewa antara kedua belah pihak. Sedangkan pihak penyewa hanya 

mengikuti perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dan 

menandatangani  formulir jika setuju untuk  menyewa kamera , karena hal itu 

merupakan tanda setuju bagi pihak penyewa terhadap pihak yang 

menyewakan kamera. Dalam perjanjian tertulis tersebut berisi akta perjanjian 

seperti aturan persewaan, jangka waktu persewaan, biaya dan ganti rugi jika 

terdapat kesalahan atas kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga dengan 

adanya akta tertulis tersebut memiliki kepastian hukum dan tanggung jawab 
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hukum untuk segala bentuk kesalahan seperti wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum yang bisa dituntut atau di proses ke ranah Pengadilan.  Dari 

permasalahan tersebut  penulis tertarik membuat suatu penelitian dengan judul 

“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA-MENYEWA 

KAMERA DIGITAL DI MYCAM_MADIUN”. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, penulis  merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perjanjian sewa – menyewa kamera digital di 

mycam_madiun  antara kedua belah pihak? 

2. Bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta peraturan di 

persewaan kamera digital di mycam_madiun ? 

3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak 

melanggar atau melakukan kesalahan pada sewa menyewa kamera 

digital di mycam_madiun ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan Penulis adalah sebagai   berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian sewa–menyewa kamera 

digital di mycam_madiun antara kedua belah pihak. 
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2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua 

belah pihak, serta peraturan persewaan kamera digital di 

mycam_madiun. 

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak 

melanggar atau melakukan kesalahan pada sewa menyewa kamera 

digital di mycam_madiun. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

a) Manfaat bagi Penulis 

Dengan adanya Hasil penelitian ini, diharapkan mampu 

memberikan ilmu dan pengalaman berdasarkan permasalahan yang di 

teliti oleh penulis. Sehingga untuk kedepannya, penulis faham 

mengenai tanggung jawab hukum suatu persewaan dan sebagai bekal di 

masa mendatang ketika penulis terjun di lapangan atau di lingkungan 

masyarakat. 

b) Manfaat bagi Ilmu Hukum 

Dengan adanya Hasil penelitian ini , diharapkan mampu 

memberikan ilmu pengetahuan tambahan khususnya dalam ilmu hukum 

, dan bidang hukum perdata pada persoalan perjanjian persewaan 

kamera digital. 

c) Manfaat bagi Masyarakat 

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu 

memberikan ilmu kepada masyarakat, agar dapat memahami atas segala 
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proses dan tanggung jawab hukum khususnya dalam melakukan 

perjanjian persewaan kamera digital.  

 

1.5  Metode Penelitian  

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

a) Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yakni menggunakan metode normatif, karena dalam penelitian ini yang 

diteliti adalah kaidah-kaidah hukum serta asas hukum dalam akta 

perjanjian persewaan kamera digital. 

b) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif.  Karena penelitian ini dilakukan untuk 

menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis  mengenai proses 

perjanjian persewaan kamera digital .  

c) Sumber Data 

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

yang didapatkan dengan menggunakan bahan : 

1. Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: 



7 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Bahan Hukum Sekunder 

       Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berasal dari buku, 

dokumen serta jurnal yang berisikan atau berkaitan dengan tanggung 

jawab hukum atas perjanjian persewaan serta ruang lingkup lainnya 

yang relevan dalam perjanjian persewaan, serta akta perjanjian kamera 

digital di mycam_madiun. 

b. Penelitian Lapangan 

      Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer 

yang didapatkan melalui : 

a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan di lokasi persewaan kamera 

digital mycam_madiun di Madiun.  

b. Subyek Penelitian 

Pihak yang terkait pada perjanjian persewaan kamera digital di 

mycam_madiun, yakni pihak yang menyewakan dan pihak 

penyewa.  

d) Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

      Dilakukan dengan tahap mengumpulkan, menghimpun, 

mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  

mengenai perjanjian persewaan kamera digital. 
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b. Studi Lapangan 

      Merupakan tahap pengumpulan data dengan secara langsung 

terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data primer, dengan 

melakukan cara sebagai berikut : 

1. Menyusun Daftar Pertanyaan 

Menyusun beberapa  pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak 

terkait, yakni Pihak yang menyewakan kamera digital di 

mycam_madiun. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah metode dalam pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang 

terkait, yakni Pihak yang menyewakan kamera digital di 

mycam_madiun. 

e) Metode Analisis Data 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Penulis 

menggunakan peraturan perundang – undangan, literature, akta perjanjian 

dan dipadukan dengan pendapat responden yang diperoleh di lapangan, 

dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat 

ditarik suatu kesimpulan. 
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  1.6 Sistematika Penulisan 

      Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penjabaran serta 

analisis dalam penelitian. Maka penulis menggunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I      : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

    BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keberadaan Mycam_Madiun 

B. Pengertian Kamera Digital 

C. Pengertian Sewa - Menyewa 

D. Pihak - pihak yang melakukan Sewa - Menyewa 

E. Perjanjian antara para pihak dalam melakukan Sewa - Menyewa 

F. Hubungan Hukum antara para pihak dalam melakukan Perjanjian 

Sewa - Menyewa 

G. Hak dan Kewajiban antara para pihak dalam melakukan 

Perjanjian Sewa – Menyewa 

H. Peraturan Sewa - Menyewa 
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I. Tanggung jawab hukum atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan 

Melawan Hukum. 

J. Berakhirnya Perjanjian Sewa- Menyewa. 

BAB III        : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses perjanjian sewa - menyewa antara pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa kamera digital 

mycam_madiun. 

B. Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa kamera digital 

mycam_madiun. 

C. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan 

hukum. 

BAB IV        : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

  




