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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEWA GUNA 

USAHA / LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA 

 (Studi Kasus PT. BCA Finance Surakarta) 

 

Abstrak 

Pembelian kendaraan secara kredit terlebih dalam jumlah yang tidak sedikit akan 

memberikan solusi terhadap kebutuhan pelaku usaha akan kendaraan. 

Dikarenakan harga kendaraan yang dibeli dalam jumlah yang cukup banyak tidak 

terjangkau jika harus dibeli dengan harga kontan, sehingga untuk mengatasi 

masalah tersebut muncullah lembaga pembiayaan yang muncul untuk mengatasi 

ini. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Perjanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance di Surakarta. 

Mengetahui secara yuridis-normatif Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) 

dengan Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance di Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). 

Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk meneliti aturan yang 

mengatur perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing). Jenis penelitian hukum 

doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 

dihadapi.  Penelitian doktrinal (doctrinalresearch) yaitu penelitian bedasarkan 

bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan 

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian 

menunjukan bentuk dan isi perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan 

Jaminan Fidusia pada PT BCA Finance Surakarta sudah sesuai dengan definisi 

sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 

tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. Tanggung jawab 

para pihak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) dengan Jaminan Fidusia di 

PT BCA Finance Surakarta, selama masa sewa-guna-usaha, Lessor menjamin 

bahwa Lessee tidak akan mendapat gangguan / gugatan / tuntutan dari pihak lain 

di luar perjanjian ini atas barang modal, yang dapat mengganggu ketentraman 

Lessee dalam menggunakan barang modal untuk menjalankan usahanya di bidang 

transportasi, Lessee wajib membayarkan pajak yang berkaitan dengan barang 

modal serta biaya lain-lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan tersebut, 

wajib memelihara, merawat, serta menjaga barang modal milik Lessor yang 

disewa-guna-usaha oleh Lessee dengan sebaik-baiknya selayaknya seorang 

pemilik sah dari barang modal. Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha 

(leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT BCA Finance Surakarta tentunya ada 

hambatan-hambatan ataupun problematika yang terjadi, diantaranya adalah 

wanprestasi dan pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. 

 

Kata Kunci: perjanjian pembiayaan, leasing, fidusia 

 

Abstract 

Vehicle purchases on credit, especially in amounts that will not provide a solution 

to the needs of business operators. Due to the price of the vehicle purchased in a 

considerable amount, it is not affordable if it has to be purchased at a cash price, 
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so that to overcome this problem comes the funding agency that appears to 

overcome this problem. This study aims to describe the Leasing Agreement with 

Fiduciary Guarantees at PT. BCA Finance in Surakarta. Juridical-normative 

Knowing Leasing agreements with Fiduciary Guarantees at PT. BCA Finance in 

Surakarta. This study uses the Statute Approach approach. The legislative 

approach is carried out to examine the rules governing leasing agreements. Types 

of doctrinal legal research. Legal research is a process of finding legal rules, legal 

principles and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Doctrinal 

research (doctrinalresearch) is a research based on legal materials that focuses on 

reading and studying primary and secondary legal materials. The results of the 

study show that the form and content of the Leasing agreement with the Fiduciary 

Guarantee at PT BCA Finance Surakarta are in accordance with the definition of 

leasing according to Minister of Finance Decree No. 1169 / KMK.01 / 1991 dated 

November 21, 1991 concerning Business Leasing Activities. The responsibility of 

the parties to the Leasing Agreement with Fiduciary Guarantee at PT BCA 

Finance Surakarta, during the period of the lease, the Lessor guarantees that the 

Lessee will not get any interference / claim / claim from other parties outside of 

this agreement on the goods capital, which can interfere with the peace of Lessee 

in using capital goods to carry out its business in the field of transportation, the 

Lessee is obliged to pay taxes relating to capital goods and other costs related to 

the tax obligations, is obliged to maintain, maintain and maintain capital goods of 

the Lessor the lessee leases as well as possible as a legitimate owner of capital 

goods. In implementing leasing agreements with Fiduciary Guarantees at PT BCA 

Finance Surakarta, of course there are obstacles or problems that occur, including 

default and transfer of fiduciary goods to third parties. 

 

Keywords: financing agreement, leasing, fiduciary 

 

1. PENDAHULUAN  

Dalam era industrialisasi dewasa ini, banyak pihak yang berlomba-lomba untuk 

membangun sebuah perusahaan. Untuk merintis sebuah perusahaan diperlukan 

lembaga yang dapat membiayai modal usaha tersebut. Karena biaya yang 

diperlukan tidaklah sedikit dan memerlukan prasarana yang juga tidak sedikit. 

Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang menggunakan lembaga pembiayaan 

berkaitan dengan Permodalan dan Pengadaan Barang untuk tabungan serta kredit 

usaha atau modal usaha, seperti misalnya pengadaan akomodasi dalam usaha 

seperti pembiayaan kendaraan bermotor. 

Pembelian kendaraan secara kredit terlebih dalam jumlah yang tidak 

sedikit akan memberikan solusi terhadap kebutuhan pelaku usaha akan kendaraan. 

Dikarenakan harga kendaraan yang dibeli dalam jumlah yang cukup banyak tidak 
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terjangkau jika harus dibeli dengan harga kontan, sehingga untuk mengatasi 

masalah tersebut muncullah lembaga pembiayaan yang muncul untuk mengatasi 

ini. Munculnya lembaga pembiayaan dianggap cukup fleksibel dibandingkan 

dengan bank, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan penyebaran kredit 

oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan-keterbatasan lain yang 

mengakibatkan bank kurang fleksibel dalam menjalankan fungsinya (Fuady, 2002). 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga 

pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan haruslah badan 

usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang secara khusus 

didirikan untuk melakukan sewa guna usaha (leasing), pembiayaan konsumen 

(consumer finance), anjak piutang (factoring), dan/atau usaha kartu kredit (credit 

card). Dari berbagai bidang yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di atas, 

dalam perkembangan dunia bisnis usaha, beberapa jenis usaha pelayanan seperti 

Sewa Guna Usaha atau “leasing” telah berkembang menjadi industri pembiayaan 

alternative. 

Secara yuridis sewa guna usaha (leasing) merupakan sarana penyaluran 

dana di industri pembiayaan (multifinanace) yang ditujukan kepada perusahaan. 

Lembaga Pembiayaan dalam hal ini adalah BCA Finance diatur dalam Peraturan 

Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 dan Keppres Indonesia Nomor 61 Tahun 

1988. Untuk perizinan dari Sewa Guna Usaha (leasing) itu sendiri diatur dalam 

Surat Keputusan Bersama Menteri keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri 

Peridustrian No. Kep-122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No.30 /KPB/I/74 

tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha Leasing”. Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (leasing) merupakan perjanjian in-nominat, yang mana merupakan 

perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-pihak 

yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan hukum 

lainnya. Sebagai suatu perjanjian in-nominat berdasarkan Pasal 1319 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata maka: 

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun tidak 

mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu 
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nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam 

bab ini dan bab yang lalu”. 

 

Dengan demikian melihat kepada Pasal 1319 KUH Perdata, maka 

pengaturan mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) perlu juga tunduk 

pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam KUH 

Perdata, khususnya dalam buku III tentang Perjanjian (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, 1996). Dalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan 

asas-asas dalam perjanjian pada umumnya. Menurut Sudikno berpendapat bahwa 

asas adalah hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, 

melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar 

belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap 

sistim hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari 

sifatsifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Martokusumo, 1991). Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai asas-asas dalam melakukan 

suatu perjanjian diantaranya yaitu pasal 1315 tentang asas personalia, pasal 1337 

tentang asas kesusilaan dan ketertiban umum, pasal 1338 ayat (3) tentang asas 

itikad baik dan pasal 1339 tentang asas kepatutan dan kebiasaan. 

Di Indonesia peraturan perundang-undangan saat ini yang menjadi dasar 

hukum pelaksanaan Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.013/1990 tentang 

Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha 

(Perusahaan Leasing). Namun demukian, peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukum berlakunya Leasing di Indonesia hanya mengatur hal-hal 

yang sekurang-kurangnya harus terdapat dalam klausula perjanjian, akan tetapi 

tidak mengatur secara rinci bagaimana para pihak pelaku leasing menentukan 

bentuk perjanjian, apa yang harus dilakukan dan klausul-klausul apa saja yang 

boleh dan tidak boleh dicantumkan. Demikian pula Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) tidak mengenal adanya 

istilah perjanjian Leasing sehingga dikatagorikan sebagai perjanjian tak bernama 

atau onbenoemde overeenkomst (innominat) (Badrulzaman, 2001). Namun 

demikian buku III KUHPerdata adalah menganut sistem terbuka, artinya adanya 

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 

yang berisi apa saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum, 

ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 1998). 

Di era millenial ini prinsip-prinsip berbasis keislaman harus dituangkan 

dalam bidang hukum terutama dalam perjanjian pembiayaan, setiap perjanjian 

harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi cedera 

janji. Dalam QS. An-Nisa (4):58 bahwa Allah telah berfirman yang artinya,  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya” dan juga dalam QS. Al-Anfal (8):27 yang 

artinya, “Janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui”. 

 

Salah satu Lembaga Pembiayaan yang sudah dikenal dan sudah cukup 

besar di Indonesia adalah PT. BCA Finance. PT. BCA Finance yang dahulu 

namanya adalah PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation, perusahaan 

ini telah memperolehpembaharuan mengenai izin usaha dalam bidang usaha 

lembaga pembiayaan sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha 

sebagai lembaga pembiayaan yang meliputi kegiatan sewa guna usaha (leasing), 

anjak piutang (factoring), usaha kartu kredit (creditcard), dan pembiayaan 

konsumen (consumer finance). PT. BCA Finance sebagai lembagapembiayaan, 

dalam membuat perjanjian baik perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) ataupun 

Pembiayaan Konsumen (consumer finance) tentunya tidak terlepas dari aspek-

aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan 

tersebut. Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. BCA Finance ini sudah 

dibuat secara baku, artinya isi perjanjian telah disusun secara sepihak oleh 

perusahaan sehingga pihak perusahaan dapat menerapkan kebijakan take it or 

leave it. 

Terkait dengan perjanjian baku tersebut dapat juga dikaitkan dengan 

banyaknya kasus ketika pihak perusahaan pembiayaan mengeksekusi objek dari 
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perjanjian angsuran yang dijaminkan secara fidusia. Saat ini banyak Lembaga 

Pembiayaan menyelenggarakan pembiayaansewa guna usaha (leasing)  atas 

kendaraan untuk perusahaan namun belum semuanya menggunakan tata cara 

perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan 

fidusia. Dalam prakteknya menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan dalam 

melakukan perjanjian pembiayaan selalu mencantumkan kata-kata “dijaminkan 

secara fidusia”, tetapi tidak selalu ditindaklanjuti dalam Akta Notaris dan tidak 

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat. 

Sejak 7 Oktober 2012 Kementerian Keuangan mewajibkan perusahaan 

pembiayaan kendaraan bermotor (multifinance) untuk mendaftarkan hak milik 

atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia). Peraturan yang dikeluarkan 

Kementrian Keuangan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(selanjutnya disebut PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran 

Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan 

Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. 

Perusahaan pembiayaan dalam hal ini wajib mendaftarkan jaminan fidusia sesuai 

dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Penarikan 

benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan 

wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan telah 

disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor. Dengan adanya PMK tersebut maka perusahaan pembiayaan 

(multifinance company) dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia 

berupa kendaraan bermotor, apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum 

menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan 

pembiayaan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan 

untuk dapat dilakukan pembahasan adalah bagaimana kesesuaian bentuk dan isi 

perjanjiannya  dengan peraturan yang mengatur. Dari uraian seperti yang 

dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul 
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“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha / Leasing dengan 

Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pt. BCA Finance Surakarta)”. 

2. METODE 

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan Pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk 

meneliti aturan yang mengatur perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing). 

Menggunakan jenis penelitian penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum 

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 

maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005). 

Penelitian doktrinal (doctrinalresearch) yaitu penelitian bedasarkan bahan-bahan 

hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-

bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2006). Menggunakan jenis data 

sekunder yang terdiri dari bahan bukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara 

melakukan serangkaian kegiatan seperti mencari, menginventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, pendapat sarjana dan data 

sekunder lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. 

Metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan 

yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang diperoleh dan diolah 

berdasarkan norma-norma hukum, doktrin hukum dan teori ilmu hukum 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk dan Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan 

Fidusia pada PT. BCA Finance Surakarta antara perusahaan 

pembiayaan dengan konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada hari Selasa, 5 April 

2019 di rumah Debitur yaitu Rochim Agus Suripto di kediamannya di Sragen. 

Bentuk dan isi Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) dengan Jaminan Fidusia 

pada PT. BCA Finance Surakarta dapat dianalisis bahwa Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Surakarta telah 

sesuai dengan definisi sewa guna usaha menurut Keputusan Menteri Keuangan 
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No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna 

Usaha: Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun 

sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee 

selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya 

yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana 

lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa 

guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. 

Bahwa Subyek Hukum dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) 

dengan Jaminan Fidusia antara Lessor dan Lessee menyebutkan: Tabita Banne 

Mantong, 34 (tiga puluh empat) tahun, selaku Admin Head PT. BCA Finance 

Cabang Surakarta, beralamat di Griya Alam Permai Blok H.19, RT 004/RW 008, 

Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar disebut sebagai Lessor. Rochim 

Agus Suripto, 52 (lima puluh dua) tahun, selaku Direktur CV Putera Lawu 

Sejahtera Sragen, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 36 Gunungsari, RT 

001/RW 006, Desa Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen disebut sebagai 

Lessee 

Jadi Subyek Hukum yang tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yaitu cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Karena pada umumnya 

orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 

tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah 

pengampuan. 

Bahwa berdasarkan dari Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan 

Jaminan Fidusia yang menjadi Objek Hukumnya adalah pembiayaan untuk 

pembelian: Tujuh belas belas unit Isuzu Dump Truck  merek Elf NKR 71 HD 125 

PS Plus Dump Truck, tahun pembuatan 2011, Mesin jenis 4JB1-TC  inline Empat 

silinder, kondisi baru; Dua puluh lima unit Isuzu Dump Truck  merek Elf NKR 71 

HD 125 PS  Plus Dump Truck, tahun pembuatan 2011, Mesin jenis 4JB1-

TC  inline Empat silinder, kondisi baru. 

Bahwa suatu Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah 

memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 
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1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: sepakat mereka yang 

mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal 

tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan dari Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Surakarta dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

3.1.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

Dalam Perjanjian Sewa Guna (Leasing) dengan Jaminan Fidusia di PT. 

BCA Finance Surakarta terjadi kesepakatan antara para pihak yaitu Lessor 

dan Lessee yang dapat dilihat dari pada saat ditandatanganinya Perjanjian 

Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia oleh PT BCA 

Finance Surakarta tersebut Tabita Banne Mantong sebagai Lessor dan 

Rochim Agus sebagai Lessee. 

3.1.2 Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia 

diketahui sebagaimana terdapat dalam Badan Akta Perjanjian 

menyebutkan bahwa Tabita Banne Mantong, 34 (tiga puluh empat) tahun, 

selaku Admin Head PT. BCA Finance Cabang Surakarta, beralamat di 

Griya Alam Permai Blok H.19, RT 004/RW 008, Kel. Kapasa, Kec. 

Tamalanrea, Kota Makassar disebut sebagai Lessor dan Rochim Agus 

Suripto, 52 (lima puluh dua) tahun, selaku Direktur CV Putera Lawu 

Sejahtera Sragen, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 36 Gunungsari, RT 

001/RW 006, Desa Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen disebut 

sebagai Lessee dimana kedua pihak berusia lebih dari 21 tahun dalam hal 

ini sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang 

adalah cakap untuk membuat perjanjian yang dikuatkan dengan pasal 1330 

KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa (cakap) jika dia telah berusia 21 

tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. 

3.1.3 Mengenai suatu hal tertentu 

Dalam hal mengenai suatu hal tertentu, mengarah pada Obyek Hukum 

yang diperjanjikan. Barang yang dimaksudkan dalam Perjanjian paling 

sedikit harus ditentukan jenisnya, serta jumlahnya tidak perlu disebutkan 
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asal dapat di hitung atau ditetapkan. Dalam hal Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia yang menjadi obyek hukumnya 

adalah 42  unit Isuzu Dump Truck  merek Elf NKR 71 HD 125 PS Plus 

Dump Truck, tahun pembuatan 2011, Mesin jenis 4JB1-TC  inline Empat 

silinder, warna Putih Kombinasi, kondisi baru senilai Rp 12.431.250.000 

(Dua belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh 

ribu) rupiah. 

3.1.4 Suatu sebab yang halal 

Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia 

yang menjadi obyek hukumnya adalah 42  unit Isuzu Dump Truck  merek 

Elf NKR 71 HD 125 PS Plus Dump Truck, tahun pembuatan 2011, Mesin 

jenis 4JB1-TC  inline Empat silinder, warna Putih Kombinasi, kondisi 

baru. Dalam hal ini kendaraan tersebut merupakan suatu hal yang sah dan 

halal. 

3.2 Tanggung Jawab para pihak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) 

dengan Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Surakarta 

Berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia (CV 

Putera Lawu Sejahtera Sragen) pada PT BCA Finance Surakarta yakni; Selama 

masa sewa-guna-usaha, Lessor menjamin bahwa Lessee tidak akan mendapat 

gangguan/gugatan/tuntutan dari pihak lain di luar perjanjian ini atas barang modal, 

yang dapat mengganggu ketentraman Lessee dalam menggunakan barang modal 

untuk menjalankan usahanya di bidang transportasi. 

Selama masa sewa-guna-usaha, Lessee wajib membayarkan pajak yang 

berkaitan dengan barang modal serta biaya lain-lain yang berkaitan dengan 

kewajiban perpajakan tersebut. Selama masa-sewa guna-usaha, Lessee wajib 

memelihara, merawat, serta menjaga barang modal milik Lessor yang disewa-

guna-usaha oleh Lessee dengan sebaik-baiknya selayaknya seorang pemilik sah 

dari barang modal. 

Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada 

Pihak Kesatu, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lainnya 

yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh Pihak Kedua danPihak 
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Kesatu, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan hak miliknya secara Fidusia 

atas Kendaraan kepada Pihak Kesatu, sebagaimana Pihak Kesatu menerima pula 

Kendaraan tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di 

hadapan notaris dan didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku; 

Nilai pembiayaan yang harus dibayarkan Lessee kepada Lessor adalah 

sepenuhnya hak dari Lessor, dengan kata lain, pembayaran tersebut ialah 

kewajiban Lessee terhadap Lessor. Selama masa sewa-guna-usaha, Lessee tidak 

diberikan kewenangan untuk mengubah, mengurangi, atau menambah bentuk dari 

barang modal milik Lessor yang disewa-guna-usaha oleh Lessee. 

3.3 Problematika yang muncul dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) 

dengan Jaminan Fidusia pada PT BCA Finance Surakarta 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri selaku Customer Service di PT 

BCA Finance Surakarta pada tanggal 2 Juli 2019, berikut beliau memaparkan 

problematika yang ditemui lembaga pembiayaan khususnya di PT. BCA Finance 

Surakarta : 

3.3.1 Menurunkan Kualitas Obyek Jaminan Fidusia 

Debitur (Lessee) mengubah atau mengganti isi dari benda yang menjadi 

obyek jaminan sehingga kualitasnya menjadi turun (jelek). Misalnya 

mengganti onderdil palsu atau onderdil bekas. Perbuatan tersebut tidak 

dibenarkan karena pada saat ditandatanganinya perjanjian leasing dan 

perjanjian fidusia, hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah 

beralih dari pemberi fidusia (Lessee) kepada penerima fidusia (Lessor), 

sehingga Lessee hanya dianggap sebagai penyewa yang mempunyai 

kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan memakai obyek jaminan yang 

dikuasainya dengan baik. 

3.3.2 Wanprestasi 

Wanprestasi atau breach of contract merupakan salah satu sebab hingga 

berjalannya kontrak menjadi terhenti. Dalam hal ini yang di maksud 

dengan wanprestasi adalah salah satu pihak atau lebih tidak melaksanakan 

prestasinya sesuai dengan kontrak. Pasal 2139 BW menentukan bahwa 
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dalam hal suatu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat 

menuntut diberikan ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Alternatif 

selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak tang dirugikan, maka dapat 

juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri dengan atau tanpa ganti 

rugi. Khusus terhadap kontrak leasing, maka sebagai kemungkinan 

wanprestasi dapat terjadi dengan konsekuensi yuridis yang berbeda-beda 

pula.Alternatif selain dari tuntutan hanya ganti rugi oleh pihak tang 

dirugikan, maka dapat juga dituntut pelaksanaan perjanjian itu sendiri 

dengan atau tanpa ganti rugi. Khusus terhadap kontrak leasing, maka 

sebagai kemungkinan wanprestasi dapat terjadi dengan konsekuensi 

yuridis yang berbeda-beda pula. 

3.3.3 Putusnya Kontrak Leasing karena Force Majeure 

Walaupun hak milik belum beralih kepada lessee sebelum hak opsi beli 

dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena lessor memang dari semula 

bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan pemilik, maka sudah 

selayaknya jika beban resiko dari suatu leasing yang dalam keadaan force 

majeure dibebankan kepada lessee. Dalam kontrak-kontrak leasing, 

memang jelas kelihatan bahwa lessor tidak ingin mengambil resiko. Jadi, 

pengaturan resiko pada transaksi leasing lebih condong ke resiko yang ada 

pada transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa. Hanya saja dalam 

praktek, isu resiko ini tidak begitu menjadi persoalan, berhubung biasanya 

barang leasing yang bersangkutan telah diasuransikan. Bahkan sering juga 

dalam bentuk asuransi “all risk” dimana hak untuk menerima ganti 

kerugian dari asuransi ini telah dialihkan kepada lessor. Namun demikian 

pengaturan tentang resiko ini tetap penting mengingat jika terjadi sesuatu 

dan lain hal yang menyebabkan pihak asuransi tidak dapat atau tidak mau 

membayar seluruhnya atau sebagian dari ganti kerugian jika terjadi force 

majeure, misalnya dengan alasan bahwa asuransi bukan untuk “all risk” 

atau perusahaan asuransi jatuh pailit ataupun karena ada “dispute” dengan 

melihat sebabnya terjadi peristiwa force majeure tersebut, oleh karena itu 
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dalam hal seperti ini pihak lessee-lah yang akhirnya menjadi pihak yang 

harus menanggung resiko. Dalam praktek, hal ini diikuti sepenuhnya. 

3.3.4 Barang Jaminan Dialihkan Kepada Pihak Ketiga 

Pengalihan atau cessie hak atas piutang yang dijamin fidusia 

mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban 

Penerima Fidusia pada kreditor baru, yang harus didaftarkan kepada 

Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang 

menjadi obyek jaminan yang merupakan bagian peraturan perundang-

undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan, 

kecuali terhadap benda persediaan berdasarkan prosedur yang lazim 

dilakukan dalam perdagangan. Dalam penjelasannya pada Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

ditegaskan untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia maka benda yang 

dialihkan wajib diganti obyek yang setara tidak hanya nilainya tetapi juga 

jenisnya. Sementara itu Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban 

atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia (Heru Soepratomo, 

2007:53). Tindakan debitur tersebut dianggap telah menggelapkan barang 

milik orang lain, yang dapat diancam dengan tuntutan pidana penggelapan 

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara 

selama-lamanya 4 (empat) tahun. Sedangkan menurut Pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa “pemberi fidusia dilarang 

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda kecuali 

dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. 

4. PENUTUP 

Bentuk dan isi perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia 

pada PT BCA Finance Surakarta sudah sesuai dengan definisi sewa guna usaha 

menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 

November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. 
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Tanggung jawab para pihak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) 

dengan Jaminan Fidusia di PT BCA Finance Surakarta, selama masa sewa-guna-

usaha, Lessor menjamin bahwa Lessee tidak akan mendapat gangguan/gugatan/ 

tuntutan dari pihak lain di luar perjanjian ini atas barang modal, yang dapat 

mengganggu ketentraman Lessee dalam menggunakan barang modal untuk 

menjalankan usahanya di bidang transportasi, Lessee wajib membayarkan pajak 

yang berkaitan dengan barang modal serta biaya lain-lain yang berkaitan dengan 

kewajiban perpajakan tersebut, wajib memelihara, merawat, serta menjaga barang 

modal milik Lessor yang disewa-guna-usaha oleh Lessee dengan sebaik-baiknya 

selayaknya seorang pemilik sah dari barang modal.  

Dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) dengan 

Jaminan Fidusia pada PT BCA Finance Surakarta tentunya ada hambatan-

hambatan ataupun problematika yang terjadi, diantaranya adalah wanprestasi dan 

pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. 

Perjanjian Sewa Guna Usaha (leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT 

BCA Finance Surakarta yang pelaksanaannya melalui penyerahan hak milik 

secara fidusia yang dilakukan oleh debitur dan kreditur hendaknya dapat 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. 

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dilakukan hendaknya 

didasari dengan itikad baik dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya dilakukan 

secara kekeluargaan melalui perdamaian sebelum permasalahan tersebut diajukan 

ke pengadilan. 

Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan dengan jaminan fidusia, yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan 

oleh debitur, maka sebaiknya debitur diwajibkan memberikan jaminan tambahan 

kepada perusahaan pembiayaan. Sebaiknya perusahaan pembiayaan selektif dalam 

memilih calon debitur. 
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