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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kebutuhan terhadap mobil dianggap penting bagi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan dalam melakukan pekerjaan karyawan tidak hanya melakukan 

pekerjaan di kantor, akan tetapi juga melakukan aktivitas diluar kantor yang pada 

umumnya membutuhkan kendaraam untuk mencapai tujuan. Perusahaan 

menerapkan system yang efektif dan efisien terhadap kebutuhan karyawan untuk 

melakukan aktivitas terkait perusahaan, yaitu dengan cara melakukan sewa dengan 

pihak rental mobil. 

 Perusahaan memiliki alasan yang cukup logis, yaitu bahwa perusahaan tidak 

membutuhkan mobil dalam jangka yang panjang, sehingga memilih untuk 

menyewa. Dalam hal ini diperlukannya kesepakatan para pihak dalam melakukan 

perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. 

 Perjanjian sewa menyewa mobil atau rental mobil antara PT. Pertamina 

Trans Kontinental Cab. Surabaya dengan PT. Diafsa Sarana Makmur sepakat untuk 

mengadakan perjanjian Sewa Menyewa Murni atas Kendaraan Roda 4 (empat) 

dengan data: 

A. Merk Type / Jenis  : Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T LUX 

B. Tahun Pembuatan / Warna  : 2018 / Putih 
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C. Bahan Bakar   : Solar 

D. Nomor Rangka  : MHFJB8EM7J1032288 

E. No. Polisi   : 

F. No. Mesin   : 2GD 4427835 

 Jangka Waktu masa sewa menyewa I (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 

Empat ini berlaku selama I (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Mei 2018 

sampai dengan tanggal 01 Mei 2019. Harga sewa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda 4 

(Empat) tersebut sebesar Rp. 9.500.000,(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) 

Perbulan belum termasuk PPN 10%. Harga sewa, sesuai penawaran sudah termasuk 

biaya pengadaan kendaraan biaya service, pajak-pajak yang berlaku, antara lain PPh 

Pasal 23 sebesar 2 %. 

 Penagihan oleh PT. Diafsa Sarana Makmur dialamatkan kepada PT. 

Pertamina Trans Kontinental Cab. Surabaya dengan alamat Jl. Perak Timur No. 30 

Surabaya Jawa Timur. Syarat penagihan dengan melampirkan dokumen-dokumen 

Surat permohonan pembayaran asli ditujukan kepada Manager Cabang PT. 

Pertamina Trans Kontinental cabang Surabaya, Invoice Faktur, Debit Nota Asli, 

Faktur Pajak Standar, Kwitansi Penagihan ( bermaterai Rp. 6000), Bukti-bukti lain 

yang dapat memenuhi syarat sahnya pembayaran. Pembayaran oleh PT. Pertamina 

Trans Kontinental Cab. Surabaya kepada PT. Diafsa Sarana Makmur dilaksanakan 
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paling lambar 30 hari setelah Faktur penagihan PT. Diafsa Sarana Makmur diterima 

secara lengkap dan benar oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cab. Surabaya. 

 Seluruh pembayaran sewa dilakukan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental 

Cab. Surabaya Kepada PT. Diafsa Sarana Makmur berdasarkan perjanjian ini akan 

dilaksanakan melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA Bank BNI kantor ca 

bang Graha Pangeran dengan Nomor Rekening 0117239797 atas nama PT. Diafsa 

Sarana Makmur. 

 Setiap perjanjian memiliki resiko yang terjadi akibat pelaksanaan perjanjian 

tersebut. Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh 

suatu kejadian diluar kesalahan satu pihak.1 Resiko yang sering terjadi pada rental 

mobil adalah terjadinya kerusakan terhadap mobil dan terjadinya kecelakan dalam 

berjalannya proses sewa menyewa mobil rental. Hal ini sebagaimana dialami oleh 

PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya selaku penyewa dengan PT. 

Daifsa Sarana Makmur selaku yang menyewakan. 

 Kasusnya dimulai ketika PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya 

melakukan perjanjian sewa menyewa mobil dengan PT. Diafsa Sarana Makmur, 

akan tetapi ternyata mobil yang dipakai mengalami kerusakan setelah 1 bulan 

pemakaian. Sedangkan dalam perjanjian dijelaskan sebelum mobil itu diserahkan 

maka harus dilakukan pengecekan terhadap seluruh mesinnya. Akan tetapi setelah 

dilakukan perjalanan kurang tidak lebih dari 24 jam setiap harinya mobil tersebut 

                                                           
1 R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, ahl. 24. 
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mengalami kerusakan. PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya tidak 

mau mengganti kerugian berupa service mobil dikarenakan mobil tersebut ternyata 

sudah tidak dilakukan service rutinnya, jadi pihak PT. Pertamina Trans Kontinental 

Cabang Surabaya enggan membayar kerusakan mboil tersebut dikarenakan telah 

dirugikan oleh pihak PT. Daifsa Sarana Makmur.  

 Masalah yang timbul dari perjanjian sewa menyewa mobil tersebut adalah 

biaya ganti rugi yang ditetapkan kepada PT. Diafsa Sarana Makmur sangat tinggi, 

bahkan tidak sesuai dengan keadaan mesin dari mobil tersebut saat diterima oleh 

PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Surabaya selaku penyewa. 

 Konsekuensi dari masalah yang dihadapi oleh PT. Pertamina Trans 

Kontinental Cabang Surabaya yaitu melakukan pemutusan hubungan perjanjian 

dikarenakan pihak PT. Diafsa Sarana Makmur memberikan barang yang 

kualitasnya tidak  baik  dan merugikan kinerja dari PT. Pertamina Trans 

Kontinental Cabang Surabaya selaku penyewa. 

 Perjanjian sewa menyewa dijelaskan pada Bab VII Buku ke-3 KUHPerdata. 

Sewa menyewa dalam Bahasa Belanda yaitu huurenverhuur dan dalam Bahasa 

Inggris disebut rent atau hire. Sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik. 

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesi menjelaskan bahwa sewa berarti pemakaian 

sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan 

membayar uang sewa. 
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 Pasal 1548 KUHPerdata dijelaskan bahwa sewa menyewa merupakan “suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan 

kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan 

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang 

dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang teta maupun yang 

bergerak.2Yahya Harahap menjelaskan bahwa sewa menyewa merupakan 

persetujuan Antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang 

menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa 

untuk dinikmati sepenuhnya.3 

 Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang 

ditentukan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan dijelaskan pada Pasal 

1550 yang terdiri dari 3 (tiga) macam dimana kewajiban tersebut merupakan 

kewajiban yang harus dibebankan kepada pihak yang menyewakan sekalipun tidak 

ditentukan dalam persetujuan.4 

 Sewa menyewa, seperti halnya jual beli dan perjanjian lain pada umumnya, 

adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik 

tercapainya kesepakatan mengenai dua unsur pokoknya, yakni barang dan 

                                                           
2 R. Subekti & R. Tjitrosudibyo, 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya Paramitha, 

hal. 381. 
3 M. Yahya Harahap, 1991, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hal. 220. 
4 Hasanuddin Rahman, 2003, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hal. 29. 
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harga.5Berdasarkan Pasal 1233 dalam R Subekti maka kontrak sewa menyewa 

mobil rental, tergolong perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian rental 

mobil antara perusahaan rental dan perusahaan pemakai, termasuk perjanjian 

tertulis dan sudah dianggap sah, karena dalam kontrak ini, sudah tercantum dua 

unsur pokok kesepakatan, yakni barang dan harga. 6Pemakai berhak atas 

kenikmatan tertentu, karena telah membayar sejumlah harga.  

 Perusahaan pemakai biasanya merental mobil dengan jangka waktu per 

bulan hingga per tahun. Dicantumkan pula dalam kontrak bahwa harga sewa sudah 

termasuk PPN 10 %, Biaya asuransi all risk, dan Penyediaan kendaraan pengganti 

bila sewaktu – waktu kendaraan mengalami gangguan berat. Kendaraan pengganti 

ini ditujukan agar operasional perusahaan pemakai tidak terhambat. Misalnya ketika 

terjadi kecelakaan, kerusakan mesin, dan sebagainya. 

 Perjanjian sewa menyewa mobil tersebut harus memenuhi syarat yang 

terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang 

mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal 

tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.Dua syarat pertama, disebut syarat 

subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan 

perjanjiansewa menyewa mobil, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai 

                                                           
5 R.Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 39 
6 Ibid,. 



7 
 

objeknya disebut syarat objektif. Yaitu mengenai mobil yang disewakan harus jelas 

sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.7 

 Pasal 1564 KUHPerdata menjelaskan bahwa “ si penyewa bertangung jawab 

untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu 

sewa, kecuali jika dia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar 

kesalahannya.” 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian 

mengenai implementasi perjanjian sewa menyewa mobil dengan judul skripsi: 

“Tinjauan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara PT. Pertamina Trans 

Kontinental Dengan PT. Diafsah Sarana Makmur”. 

B. Rumusan Masalah 

1 Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjain rental mobil yang dilakukan oleh PT. 

Pertamina Trans Kontinental Dengan PT. Diafsah Sarana Makmur? 

2 Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap pelanggaran 

perjanjian? 

C. Tujuan Penelitian 

1 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjain rental mobil yang dilakukan oleh 

PT. Pertamina Trans Kontinental Dengan PT. Diafsah Sarana Makmur. 

2 Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap 

pelanggaran perjanjian. 

                                                           
7 Djaja s. Meliala, 2013, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nusa Aulia, hal. 169. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah 

pengetahauan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya  dan memperkaya 

pengembangan ilmu pengetahuan Perjanjian, khususnya mengenai perjanjian 

sewa menyewa. 

2 Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang luas bagi pedagang 

serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam 

memahami perjanjian sewa menyewa. 

E. Kerangka Pikiran 

 Secara umum undang-undang memberi ketentuan tentang berakhirnya sewa 

menyewa. Akibat yang  paling jauh dari berakhirnya sewa ialah pengosongan 

barang yang disewa.8 Permohonan atau pernyataan dari salah satu pihak terhadap 

penghentian perjanjian sewa menyewa hanya dapat dilakukan atas persetujuan 

kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.  

 Pasal 1579 KUHPerdata mejelaskan bahwa pemilik barang tidak dapat 

menghentikan sewa dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan sendiri 

                                                           
8 M. Yahya Harahap, 2007, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Anggota IKAPI, hal. 283. 
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barangnya, kecuali paabila waktu membentuk perjanjian sewa menyewa ini 

diperbolehkan. Penghentian  hubungan sewa menyewa yang dikehendaki oleh salah 

satu pihak saja, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. 

 Ganti rugi karena perbuatan melawan hokum dijelaskan pada Pasal 1365 

KUHPerdata yaitu “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain mewajibakna orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”.9 

 Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1249 yaitu bahwa ganti 

rugi dalam bentuk uang. Akan tetapi menurut para ahli dalam perkembangannya 

ganti rugi dapat berupa materiil yaitu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk 

uang dan immaterial yakni suatu kerugian yang di derita oleh kreditur yang tidak 

bernilai uang seperti rasa sakit, takut dan sebagainya.10 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menjelaskan kerangka 

pikiran dalam bentuk bagan agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Salim H.S., 2004, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika,hal. 100 
10Ibid, hal. 101 



10 
 

Bagan 1.1 

Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis uraiakan sebagai 

berikut: 

1 Pendekatan Masalah 

 Pendekatan masalah yang digunakana dalah yuridis-empiris yaitu 

pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma yaitu KUHPerdata dengan 

pendekatan terhadap realita yang ada mengenai Perjanjian Sewa Menyewa 

Perjanjian Sewa 

Menyewa Mobil 

KUHPerdata 

Pengadilan 

Masalah 

Pembatalan sepihak & 
Pelanggaran Perjanjian 

Penyelesaian 

Hukum 

Ganti Rugi 

Pasal 1365, 1579, 

1249 
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Mobil Antara PT. Pertamina Trans Kontinental Dengan PT. Diafsa Sarana 

Makmur. 

2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang 

mengenai TinjauanPerjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara PT. Pertamina 

Trans Kontinental Dengan PT. Diafsah Sarana Makmur. 

3 Lokasi Penelitian 

Penelitan ini dilakukan di PT. Pertamina Trans Kontinental Dengan PT. 

Diafsa Sarana Makmur, Surabaya. 

4 Jenis Data 

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data dalam melakukan penelitian, yaitu: 

a) Data Primer 

Yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa 

wawancara dengan pihak PT. Pertamina Trans Kontinental Dengan PT. 

Diafsa Sarana Makmur. 

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, hasil 

penelitian, putusan pengadilan dan jurnal mengenai Perjanjian Sewa 

Menyewa Mobil. 
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5 Tekhnik Pengumpulan Data 

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan teknik: 

a) Pengumpuan data primer (field research) dengan teknik wawancara dengan 

pihak  PT. Pertamina Trans Kontinental Dengan PT. Diafsah Sarana Makmur. 

b) Pengumpulan data sekunder (library research) untuk studi kepustakaan terhadap 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkait 

dengan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil. 

6 Metode Analisis Data  

 Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang 

ada dikumpulkan lalu dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam 

rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk 

pemecahan masalah dalam menarik kesimpulan.11 

G. Sistematika Penulisan  

BAB I: Pendahuluan 

1 Latar Belakang 

2 Rumusan Masalah 

3 Tujuan Penelitian 

4 Manfaat Penelitian 

5 Kerangka Pikiran 

                                                           
11Sri Mamudji dan Hang Raharjo, 1999, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan Kuliah Metodelogi 

Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 2 
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6 Metode Penlitian 

7 Sistematika Penulisan 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

8 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

A. Pengertian Perjanjian 

B. Syarat Sahnya Perjanjian 

C. Unsur Perjanjian 

D. Jenis Perjanjian 

9 Tinjauan Tentang Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Rental Mobil 

A. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa 

B. Hak dan Kewajiban Pemilik Mobil 

10 Tinjauan Tentang Batalnya Perjanjian 

11 Wanprestasi 

A. Pengertian Wanprestasi 

B. Unsur Wanprestasi 

C. Akibat Wanprestasi 

BAB III: Hasil Penlitian dan Pembahasan 

12 Bentuk Pelaksanaan Perjanjain Rental Mobil Yang Dilakukan Oleh PT. Pertamina 

Trans Kontinental Dengan PT. Diafsa Sarana Makmur 
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13 Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap Pelanggaran Perjanjian 

BAB IV: Penutup 

14 Saran 

15 Kesimpulan 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


