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Motto

Hal orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu1amalah 
(seperti : berjual-beli, berhutang-piutang, atau sevva- 
rnenyev/a dan seb.-gainya) tidak secara tunai untuk waktu 
yang cfitentukan, hendaklah kainu menuliskannya. Dan hen- 
aaklah seor<ing penulis di antara kamu menuliskannya de- 
ngan benar.

(.Qur'an, Al-Baqoroh - 2tS2)

Bilamana di dalam kehidupannya manusia rnen^eluh, 
hampir dapat dipastikan bahv/a penyebabnya ialah 
karena mereka mengharapkan barang-barang yang 

raustahil di dalam kehidupannya.
{Henen)
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BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan kema- 
juan pembangunan yang dicapai di Indonesia dewasa ini sepe.r- 
ti perbaikan jalan-jalan sampai ke pedesaan, dapat mengaki- 
batkan bertambahnya lapangan usaha bagi penduduk Indonesia, 
Lapangan usaha tersebut antara lain di bidang transportasi, 
misalnya, mobil penumpang yang dipakai untuk usaha pengang- 
kutan orang (taksi), truk yang dapat digunakan untuk meng - 
angkut barang-b.^rang, dan sebagainya.

Kalau mobil itu dapat dibeli dengan harga yang rela- 
tif murah menurut ukuran daya beli masyarakat banyak, maka 
pembelian mobil itu tidak banyak menimbulkan masalah, Lain 
halnya seperti keadaan sekarang ini, masyarakat raasih belum 
bisa menjangkau untuk merabeli mobil secara tunai. Keadaan 
seperti inilah yang menimbulkan banyak penjual mobil mela- 
yani penjualan secara angsuran. Sehingga di kota-kota be- 
sar banyak toko (dealer) mobil yang memasang advertensi / 
iklan tentang penjualan mobil secara angsuran/kredit, de - 
ngan berbagai rnacam cara penawaran yang menarik, misalnya : 
"melayani penjualan mobil cash & kredit dengan uang muka 
ringan", atau "kredit mobil tanpa uang muka", dan sebagai
nya.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sering terdapat 
ketidakcocokan antara iklan yang disodorkan dengan bentuk 
hukum yang diterbitkan kemudian. Kebanyakan bentuk hukum
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yang digunakan adalah sewa-beli, bukan jual-beli secara 
kredit atau yang sering disebut jual-beli angsuran sebagal- 
raana yang diiklankan. Terdapat perbedaan prinsip antara 
dua bentuk hukum di atas yang sekilas nampaknya saraa, Pada 
jual-beli angsuran, seketika barang diserahkan, hak milik 
atas barang tersebut telah berpindah kepada pembeli. Se- 
dangkan pada perjanjian sewa-beli, terdapat klausula yang 
menyatakan bahwa hak milik baru berpindah jika angsuran 
harga barang telah dibayar lunas. Oleh karena itu sering - 
kali toko/dealer mobil menggunakan bentuk perjanjian sewa- 
beli dengan memberi sanksi bagi pembeli yang menunggak pem- 
bayaran angsurannya (wanprestasi) dengan cara menarik kem- 
bali raobil yang telah diserahkan kepada si pembeli.

Contoh konkrit penarikan kembali mobil dari pembeli
seperti tersebut di atas terdapat pada berita yang dimuat
di surat kabar. Misalnya, peristiwa pengaduan dari seorang
pengusaha pengangkutan di Jakarta kepada Yayasan Lembaga
Konsumen (YLK), seperti yang dikemukakan oleh Zoemrotin, se-
kretaris YLK, raengenai:

kasus pembelian truk merek B yang di Indonesia han.ya 
diageni oleh PT A. Suku cadang kendaraan angkutan itu 
pun hanya bisa dibeli dan diperoleh di PT A Jakarta.
Dalam perjanjian kredit tercantum ketentuan, jika cici- 
lan macet atau terlambat, kendaraan akan diambil-alih 
dan dijual oleh PT A. Dalam praktek, kesulitan suku 
cadang membuat truk merek B itu sering mogok di luar 
Jakarta. Akibatnya perusahaan angkutan pemilik truk tadi 
tersendat dalam pembayaran cicilan.

"Pemilik perusahaan angkutan itu mengeluh kepada kami, 
bahwa PT A. menyatakan stock suku cadangnya baru tiba 
dua minggu lagi. Padahal k&ndaraan macet di luar kota 
ketika sedang dipakai mengangkut barang. Akibatnya peru
sahaan pengangkutan itu harus mengganti kepada pemilik 
barang dan truknya diambil alih dan dijual oleh PT A,"



M I L I K.
P E R P U S T  AK. ^ A N  

' U N I V E R S I T A S  a i r l a n g g a -  ^

s u R A B A Y A__ ;

tutur Zoemrotin'1*. Tentunya masih banyak lagi kasus serupa 
yang terjadi dalam praktek yang tidak dapat kita sebut sa- 
*tu per satu.

Perjanjian sewa-beli (huurkoop) maupun perjanjian 
jual-beli angsuran/kredit adalah suotu bentuk perjanjian

*-
yang timbul raelaiui praktek kebiasaan. Dalam arti, bahwa 
pada bentuk hubungan hukum demikian ini di Indonesia tidak 
diatur dalam ketentuan undang-undang.

Yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah, ba~ 
gaimana saat terjadinya wanprestasi dal^m perjanjian sewa- 
beli mobil itu diatur, dan sanksi-sanksi apa yang diberikan 
apabila seorang pernbeli-sewa melakukan wanprestasi ? Apa- 
kah mengkin penjual dapat memaksa pernbeli-sewa untuk menye- 
rahkan mobil yang telah dikuasai oleh pembeli tersebut ?

Oleh karena masalah perjanjian sewa-beli mobil ini 
menyangkut nepentingan orang banyak, maka masyarakat perlu 
mengetahui hai-ikhwal aturan-aturan sewa-beli mobil, seper
ti halnya perjanjian sewa-beli mobil yang dibuat oleh Toko/ 
sub-dealer mobil Louvre di Surabaya ini.

1» Pen.jelasan Judul
Istilah wanprestasi yang digunakan dalam judul skrip

si ini dimaksudkan untuk menjelaskan masalah yang menyang - 
kut eedera janji terhadap ketentuan dalam perjanjian sewa- 
beli mobil yang dibuat oleh Toko Louvre di Surabaya oleh pi- 
hak pembelinya. Dalam praktek pembeli memang sering melakukan

■^"Kontrak Kredit Barang Sering Rugikan Konsumen11, 
Kompas. 3 Pebruari 19&1+, h. I I
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wanprestasi atau melalaikan kewajibannya yang telah raereka 
sepakati di dalam perjanjian.

Sedangkan kata-kata "Toko Louvre di Surabaya" di da
lam judul ini berfungsi untuk menerangkan bahwa penelitian 
mengenai pengaturan wanprestasi yang menjadi pokok pembaha- 
san dalam skripsi ini dilakukan di Toko Louvre di Surabaya.

Dengan deraikian dari judul tersebut dapat kita lihat 
adanya suatu rangkaian makna yang jelas, bahwa di dalam pe- 
nulisan ini saya meninjau pengaturan wanprestasi dalam per
janjian yang dibuat oleh Toko Louvre yang berada di Surabaya.

3. Alasan Pemilihan Judul
Permasalahan yang tirabul dalam perjanjian sewa-beli 

mobil di dalam praktek banyak sekali ragamnya, antara lain 
dari segi cara pembayarannya, mengikatnya perjanjian, wan
prestasi dalam pembayarannya, penyerahannya, dan sebagainya.

Berdasarkan kenyatagn yang ada, di dalam masyarakat 
sering dijumpai pembeli mobil secara sewa-beli yang melaku- 
kan wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran angsurannya. 
Banyaknya kasus tersebut menunjukkan adanya kekurangtahuan 
pars pembeli mengenai isi perjanjian sewa-beli yang dibuat 
oleh kebsnyakan penjual (.dealer) mobil.

Dengan judul "PENGATURAN WANPRESTASI DALAM PERJAN
JIAN SE.VA-BELI MOBIL DI TOKO LOUVRE DI SURABAYA" ini, saya 
berraaksud menjelaskan isi perjanjian sewa-beli mobil di To
ko Louvre, Surabaya, khususnya mengenai pengaturan wanpres- 
tasinya. Sehingga nantinya para calon pembeli lebih mengeta- 
hui hak dan kewajibannya serta sanksi-sanksi yang akan dite- 
rima apabila terjadi wanprestasi, sebelum raereka mengadakan



transaksi sewa-beli mobil.

if. Tu.juan Penulisan
Penulisan skripsi ini disamping sebagai salah satu 

syarat untuk raemperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, juga untuk merealisir hasrat 
saya untuk membahas masalah wanprestasi dalam perjanjian 
sewa-beli mobil, khususnya perjanjiah yang ditentukan se
cara sepihak oleh pihak penjual. Dan sebagai tujuan yang 
terakhir adalah agar para pembaca memberi tanggapan yang 
positip serta kritik yang membangun, yang nantinya skrisi 
ini dapat ikut serta memperkaya kepustakaan ilmu hukum.

5- Metodologi
a. Pendekatan Masalah

Langkah yang digunakan untuk membahas penulisan ini 
agar mencapai hasil yang cukup mantap, saya menggunakan pea- 
dekatan masalah secara teoritis dan juga secara praktis. 
Secara teoritis artinya membahas hal-hal dari' permasalahan 
yang ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hukum posi
tip dan hukum kebiasaan yang masih dipakai. Sedangkan pende
katan masalah secara praktis maksudnya adalah mengaraati lang- 
sung berdasarkan praktek yang dilakukan di lapangan.
b. Sumber Data

3ahan-bahan untuk menyusun skripsi ini, pertama saya 
peroleh dari pengamatan lapangan, yaitu mengamati pelaksan®- 
an sewa-beli mobil di Toko Louvre di Surabaya. Kedua, dihim- 
pun dari studi kepustakaan yang berupa tulisan-tulisan il- 
miah yang menyangkut ilmu hukum, mengumpulkan data dari su- 
rat kabar, yang menyangkut perjanjian sewa-beli.



6

c. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dari penelitian lapangan saya peroleh 

dengan cara mengadakan wawancara dengan kepala bagian pen- 
jualan Toko Louvre beserta para karyawan yang diperlukan. 
Sedangkan data dari perpustakaan saya peroleh dengan cara 
meneiiti aan merailih buku-buku ilmu huKum terutama yang me- 
nyangkut hukum perjanjian,

d. Analisa Data

Untuk mendapatkan hasxl seperti yang saya harapkan 
dan berguna untuk raenjawab permasalahan yang timbul di da
lam praktek, maka data yang telah terkumpul saya pilih dan 
seleksi sehingga mendapatkan data yang relevan.

6. Pertanggunft.iawaban Sistematika

Dalam menyeiesaikan skripsi ini maka penuiisannya 
saya bagi dalam beberapa tahap pembahasan. Pertama kali sa
ya membahc^s garis besar dan latar belakang perraasalahan pe- 
nulisan skripsi ini, yang saya masukkan ke dalam bab penda- 
huluan. Karena untuK mengetahui iuas sempitnya isi buku dan 
permasalahan yang dibahas, pembaca seringkali melihat pada 
pendahuluan dari buku yang akan dibaca.

Jual-beli merupakan perjanjian khusus dari hukum per
janjian, yang dibuat untuk menyerahkan hak milik dari sesua- 
tu benda dengan menerima sejumlah uang dari pembeli. Jadi 
dengan adanya jual-beli itu timbullah perikatan yang harus 
dipenuhi oleh para pihak. Oleh karena itu pembahasan menge
nai jual-beli mobil di Toko Louvre itu saya uraikan lebih
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dahulu daripada pembahasan merigenai wanprestasi. Apabila 
wanprestasi itu dibahss Xebih dahulu daripada pembahasan 
jual-beli mak.a tidak ada hubungan yang relevan antara ju- 
ai-bexi mibbil dan wanprestasi ini. Sebab wanprestasi itu 
timbul setelah adanya suatu perjanjian yang telah disepa- 
kati.

Di dalam praktek perjanjian sewa-beli mobil ini, ke~ 
rapkali di satu pihak yaitu pihak penjual melakukan penari- 
kan kembali mobil yang berada di tangan pembeli, Oleh kare- 
na itu pembahasan masalah penarikan kembali mobil oleh pen
jual ini saya uraikan setelah membahas mengenai wanprestasi, 
Sebab pelaKsanaan peneriKan kembali mobil itu adalah suatu 
sanksi sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh 
pihak pembeli-sewa.

Keseluruhan uraian ini saya akhiri dengan resume ser
ta saran yang terkandung di dalam hati sanubari saya yang 
saya letakkan di dalam bab terakhir yaitu bab penutup.



BAB II

PERJANJIAN JUAL-BELI MOBIL DI TOKO LOUVRE

Sebelum membahas tentang sewa-beli mobil di Toko 
Louvre di Surabaya, lebih dahulu saya membahas mengenai per
janjian jual-beli, sebab dalam perjanjian sewa-beli tujuan 
akhir para pihak adalah jual-beli. Sedangkan sewa-beli ada
lah hanya merupakan sarana yang bersifat membantu untuk 
dapat terlaksananya jual-beli.

Di dalam masyarakat yang telah maju, yang di dalamnya 
sudah ada peredaran uang sebagai alat pembayaran, jual-beli 
merupakan hal yang selalu diadakan di antara anggota masya
rakat tersebut, Tujuan diadakannya jual-beli ialah untuk me- 
mindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang kepada 
orang lain,

Untuk dapat terlaksananya transaksi jual-beli 3erta 
raenjamin hak dan kewajiban para pihak maka dibuatlah suatu 
peraturan jual-beli, Dengan demikian agar terwujud keterti- 
ban dalam masyarakat, transaksi jual-beli dimasukkan ke da
lam lapangan hukum, Sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Pro
djodikoro, bahwa "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan- 
peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota 
suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib di

pantara para anggota mayarakat itu” . Dengan membaca penigej'-

2Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetu- 
.juan-persetu.iuan Tertentu, Cet, VI, Sumur Bandung, Bandung, 
197**, h. 13

8
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tian hukum tersebut, dapat kita simpulkan bahwa suatu pera- 
turan demi&ian harus ada dalam pergaulan hidup yang guna- ' 
nya untuk mencegah supaya tldak timbul perselisihan antara 
kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.

Hukum dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perda- 
ta kita yang diambil-alih dari Burgerlijk Wetboek (BW) Stb. 
1847-23 memasukkan jual-beli ke dalam kelompok bagian hukum 
perikatan yang dimuat di dalam buku III. Adapun yang ctimak- 
sud ciengan "perikatan'1 oleh buku III Bv7 itu, ialah "suatu 
hubungan hukum (.mengenai kekayaan harta benda) antara dua 
orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut ba
rang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lain- 
nya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu"^.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkataan "perjanjian" 
menurut- Subekti di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Per
janjian" adalah : "suatu peristiwa aimana seseorang berjan- 
ji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling ber- 
janji untuk melaksanakan sesuatu hal"\

Perjanjian jual-beli menurut Burgerlijk Wetboek (BW) 
merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur di da
lam Bab V Buku III BW tersebut. Di dalam pasal 1457 BvV dinya- 
takan bahwa : "jual-beli adalah suatu persetujuan, ciengan ma-

-^Subekti, Pokok-T>okok HuKum Perdata. cet. XV, PT In- 
termasa, Jakarta, lyttO i,selanjutnya disingkat Subekti I), 
h. 122-123

Hukum Perjanjian, cet. VI, PT Interm*sa, 
Jakarta, 1979 (selanjutnya disingkat Subekti II), h.l
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na pihak yang satu mengikatkan dirinya untufc menyerahkan 
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga

Perjanjian jual-beli adalah merupakan perjanjian 
yang bersifat konsensuil dan obligatoir. Bersifat konsen- 
suil artinya perjanjian itu sudah dilahirkan sebagai suatu 
perjanjian yang sah (raengikat) pada detik tercapainya kata 
sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur yang po- 
kok Cessensialia) y^itu barang dan harga. Hal ini dapat ki- 
ta simpulkan dari pasal 1458 BW. Sedangkan bersifat obliga
toir maKsudnya ialah bahwa dalam perjanjian jual-beli itu 
hak railik atas barang yang dijual tidak berpindah sekali- 
gus ke tangan si pembeli selama belum dilakukan penyerahan 
(levering), Sifat yang belakangan ini tersirat di dalam 
pasal 1^59 SW.

Kita mengenai aua raacam perjanjian jual-beli dalam 
Burgerlijk v/etboek, yaitu :
1 . jual-beli dengan hak raembeli kembali seperti yang ter- 

maktub di dalam bagian ke IV Bab V Buku III BW.
2. jual-beli piutang-piutang dan hak-hak lainnya. Jual - 

beli ini diatur dalam BW pasal 1533 sampai dengan pasal

Namun dengan mengingat adanya kemajuan di dalam la- 
lu-lintas perdagangan, maka ai dalam prakteK dibuat pula 
bermacam-macam jual-beli lainnya, yaitu : a. perjanjian se-

Hukum Peraata. cet. xill, Pradnya Paramita, Jakarta, IsttO 
h. 327

yang telah dijanjikan"^

1536



wa-beli, b. jual-beli dengan angsuran/cicilan/kredit, c. 
jual-beli dengan contoh. Lebih lanjut yang akan saya urai- 
kan hanya mengenai masalah sewa-beli serta perbedaannya de
ngan jual-b'eli ciengan angsuran saja, karena hal itulah yang 
menyangkut permasalahan atau topik skripsi ini.

Jual-beli dengan angsuran merupakan cara yang lazim 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ekonominya lemah, 
sehingga memungkinkan orang-orang membeli barang yang pada 
saat pembelian itu sebenarnya masih di luar kemampuan ke- 
uangannya dan mereka mengharapkan akan dapat melunasi har- 
ga pembeliannya itu di kemudian hari yang telah ditentukan.

Jual-beli dengan angsuran seperti yang biasa terjadi 
di dalam praktek dapat dikatak;;n suatu perjanjian jual-beli, 
di mr;na harga barang yang telah disepakati oleh para pihok 
akan dibayar dalam beberapa kali angsuran, misalnya aiang- 
sur sampai 10 kali, 15 kali clan seterusnya, Hak milik atas 
barang yang diperjual-belikan di dalam jual-beli angsuran 
segera berpindah ke tangan si pembeli, walaupun pembayaran
nya belum lunas. Jadi asal rnula terjadinya jual-beli dengan 
angsuran, pihak penjual menjual barangnya kepada pembeli 
berdasar pada kepercayaan, bahwa pembeli akan memenuhi ke
wajibannya untuk melakukan pembayaran angsurannya sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan.

Tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa 
pembeli lalai untuk melaKmkan pembayaran angsurannya. Un
tuk mengatasi hal ini, maka penjual melakukan suatu upaya 
hukum, yaitu dengan cara memberi suatu klausula di aalam 
perjanjian jual-beli angsuran tersebut. Pada pokoknya klau-
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sula itu beris'i suatu ketentuan yang menyatakan bahwa, wa- 
laupun barang telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli 
pada saat perjanjian itu ditutup, hak milik atas barang 
tersebut tetap berada ai tangan si penjual, dan baru ber- 
pindah ke tangan si peuibeli apabila harga barang yang di- 
angsur telah ailunasi. Perjanjian jual-beli yang memakai 
klausula demikian ini kemudian dinamakan perjanjian "sewa- 
beli" atau dalam bahasa Belanaa aisebut "huurkoop",

Jadi perjanjian sewa-beli ini adalah merupakan sua
tu bentuk perkembartgan dari perjanjian jual-beli angsuran, 
yang sejak jaman penjajahan Belanda dahulu mulai tumbuh 
dan berkembang sampai sekarang di masyarakat kita. Di Indo
nesia perjanjian sewa-beli ini belum^diatur secara khusus 
ke dalam undang-undang, sehingga bentuk perjanjian terse
but tumbuh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan ai aalam 
masyarakat perdagangan. Dengan adanya azas kebebasan ber- 
kontrak seperti yang dapat kita simpulkan dari pasal 1336 
3V/( maka perjanjian sewa-beli ini diakui sah dan mengikat, 
asalkan tiaak melanggar ketentuan syarat-syarat sahnya per
janjian yang diatur di dalam bagian II Bab ke II Buku III BW.

1, Per.ian.jian Baku Sewa-beli Mobil

Perjanjian baku lazim digunakan dalam perjanjian 
sewa-beli dan merupakan syarat pokok yang dibuat oleh pen
jual serta harus dipenuhi oleh pembeli sebelum perjanjian 
sewa-beli itu terjadi. Di dalamvuraian ini, obyek yang di- 
tulis adalah perjanjian baku yang dibuat oleh Toko Louvre 
aengan pembelinya di Surabaya.
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Istilah perjanjian baku aialih bahasakan dari isti- 
lah yang dikenal dalam bahasa Belanaa "standaard voorwaar- 
den", atau dalam bahasa Inggris "standard contract" . :Sa- 
ya setuju dengan pendapat Mariam Darus yang menterjemahkan 
istilah "standaard voorwaarden'1 menjadi 'perjanjian baku1, 
karena istilah perjanjian baku menurut Mariam Darus mempu- 
nyai arti "patokan", sehingga di dalam bahasa hukum, per
janjian baku itu mempunyai pengertian sebagai suatu per
janjian yang isinya dibakukan dan aituangkan dalam bentuk 
formulir, seiiingga dapat menjadi pegangan uraum. Dengan de- 
mikian apabila ada pihak lain yang ingin mengikatkan diri- 
nya pada kontrak (.perjanjian) itu mereka tinggal menyetu- 
juinya saja.

Mengenai bentuk perjanjian, Soetojo Prawirohami- 
djojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya "Hukum Perikatan" 
mengatakan,

Untuk mengadakan perjanjian pada umumnya tidak diharus- 
kan, raemakai bentuk tertentu. Tetapi kadang-kadang 
oleh undang-undang diwajibkan, bahwa untuk persetujuan 
tertentu diharuskan adanya suatu acte, seperti daaing. 
Tidatc selalu harus dengan suatu acte, hanya apabila 
undang-undang mensyaratkan sebagai:
1. suatu syarat untuk aaanya {een bestaansvoorwaarde) 

perjanjian xtu.
2. hanya sebagai alat bukti (als uitsluitend bewijs- 

middel)'.
Pada prinsipnya, bentuk surat perjanjian itu bebas, 

tidak terikat pada aturan tertentu. Sedang dalam hal per-

Mariam Darus, "Perlindungan terhadap Konsumen di- 
lihat dari sudut perjanjian baiui (standard)", Hukum dan 
Keaailan. I-To. 17 Th. IX, Januari-Pebruari, h.21

'Soetojo 1-rawirohamiajojo dan Marthalena Pohan, 
Hukum Perikatan. ;3ina Ilmu, Surabaya, ly?9, h. tiy-yO

7



buatan hukum tertentu oleh uncumg-undang diperlukan adanya 
suatu akte khusus sebagai syarat adanya suatu perjanjian 
atau sebagai suatu alat bukti.

Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai per
janjian tertulis yang ditulis dalam forraulir yang aibuat da- 
la::i bentuk tertentu. Hal ini disebabkan karena aaanya per- 
buatan hukum yang sejenis yang terjadi secara berulang-ulang, 
sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi per
janjian itu terlebih dahulu, Setelah diperkirakan isi perjan
jian itu telah memenuhi kebutuhan bagi yang membuat perjanji
an, ke..-iuciian dibaku^an aalam bentuk tertentu dan dicetak da
lam jumlah banyak.

Untuk lebih jelasnya lagi baiklah kita melihat pada 
perjanjian sewa-beli mobil yang dibuat oleh Toko Louvre di 
Surabaya, seperti tercantum dalam lampiran skripsi ini. Per
janjian tersebut memuat aturan-aturan yang secara garis be- 
sarnya berisi sebagai berikut:

- Pasal 1, menentuk,qn bahwa surat perjanjian sewa-beli ini
berlaku puls sobagai kwitansi. Kwitansi merupa
kan tanda bukti penerimaan pembayaran dari pem-v
beli-sewa karena adanya suatu perbuatan hukum 
yaitu sewa-bsli ini. Kalau kita lihat isi pasal
1 ini, kwitansi di sini hanya berlaku terhadap 
pembayaran uang muka saja dari pernbeli-sewa, se
dangkan untuk pembayaran uang angsuran akan di- 
dibuatkan kwitansi tersendiri.

- Pasal 2, memuat jumlah uang angsuran yang harus aibayar
dan syarat-syarat pembayaran angsuran yang ha-
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- Pasal 3

- Pasal

- Pasal

- Pasal 6

rus dipenuhi oleh pembeli-sewa (sebagai pihak 
kedua di dalam perjanjian).

, memuat ketentuan saat terjadinya "wanprestasi" 
beserta sanksi yang diberikan oleh penjual (se
bagai pihak pertama di dalam perjanjian). Untuk 
selanjutnya mengenai "wanprestasi" akan saya 
uraikan lebih lanjut di aalam bab III nanti 
yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini.

, menentukan timbulnya hak penjual untuk mengam- 
bil kembali mobil yang menjadi obyek perjanji
an dari tangan pembeli-sewa yang menguasai mo
bil tersebut, apabila perjanjian sewa-beli ini 
dibubaritan. Lebih lanjut isi pasal ini fkan sa
ya uraikan di dalam bab IV nanti.

, isi pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang 
dibuat ini adalah perjanjian sewa-beli, di mana 
sebelum harga pembelian dibayar lunas, maka 3.P- 
K.3 kendaraan/mobil tersebut tetap disimpan oleh 
penjual.

, menentukan saat berpindahnya hak milik atas mo
bil kepada pihak pembeli-sewa, yakni hak milik 
berpindah segcra setelah pembeli-sewa melunasi 
angsuran harga beli raobilnya. Ketentuan ini me
nurut hemat saya tidak berlaku apabila kendara
an/mobil telah dibalik-namakan atas nama. pembe- 
li-sewa sebelum angsuran dibayar lunas. Karena 
menurut hukum dengan adanya balik nama tersebut 
hak milik sudoh berpinaah kepada pembeli-sewa.
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- Pasal

- Pasal

- Pasal

- Pasal

7, melarang pihak pernbeli-sewa untuk: nenyewakan, 
menjual, serta menggadaikon mobil yang dikua- 
sai oleh pembeli-sewa tersebut kepada -pihak 
livin.

6, pasal ini memuat sturan yang menentukan bahwa 
pombeli-sewa sejak terjadinya perjanjian sewa- 
beli tersebut rnenanggung beberapa risiko, anta
ra lain berupa: risiko penurunan harga mobil, 
risiko kerusakan-kerusakan mobil, serta risiko 
hilangnya mobil yang dibeli tersebut.

9, mengatur tentang berlakunya perjanjian sewa- 
beli, yakni apabila ada salah satu pihak yang 
meninggal aunia. Dalam hal demikian perjanjian 
tetap berlangsung terus dan kewajiban-kewajiban 
dari pihak yang meninggal dunia akan dipenuhi 
oleh ahli warisnya.

10, menentukan bahwa, kuasa yang ciiberikan oleh 
pembeli-sewa ai dalam perjanjian ini bersifat 
mutlak yang tidak aapat ditarik kembali. Adapun 
kuasa yang aimaksud oleh perjanjian ini adalah 
kuasa untuk:
- menjaminkan mobil yang menjadi obyek perjan

jian sewa-beli ini kepada pihak lain;
- memberikan keterang/m-keterangan, menandata- 
ngani surat-surat;

- melakukan atau menyuruh melakukan penyerahan 
penguasaan mobil kepada pihak penjual, apabi
la perjanjian ini aibubarkan.



- Pasal 11, pasal ini hanya berisi tentang pemilihon tempat 
terjadinya perjanjian (loci contractus) dan tem
pat penyelesaian sengketa. Dalam h3l ini tempat 
yang dipilih adalah Pengadilan Negeri Surabaya, 

Demikianlah gsmbaran singkat isi perjanjian sewa-beli mobil 
yang dibuat oleh Toko Louvre di Surabaya,

Kalau kita tinjau isi perjanjian sewa-beli di atas, 
ternyata ada pasal yang memuat ketentuan yang bersifat 
seakan-akan memaksa pembeli untuk memberikan kuasa mutlak 
kepada penjual, misalnya saja isi pasal 10 di atas. Sedang
kan pihak lawan (wederpartij), yaitu pembeli-sewa yang pada 
uraumnya mempunyai kedudukan (e&onomi) lebih lomah ataupun 
karena ketidaktahuannya akan terpaksa menerima saja apa yang 
disodorkan oleh pihak penjual itu. Persoalan yang timbul se- 
karang ialah, apakah benar pandangan yang mengatakan bahwa 
perjanjian baku itu menghilangkan sifat konsensuil, karena 
adanya paksaan pada salah satu pihak'' V

Seperti telah kita ketahui bahwa syarnt-syarat untuk 
sahnya perjanjian baku adalah sama dengan syarat-syarat un
tuk sahnya perjanjian pad a uraumnya yang tercantum cti daiam
pasal 1320 BW, yaitu : 1, kata sepakat dari mereka yang me-

t
ngikatk^n diri (toestemming). 2, adanya kecakapan untuk me-
ngadokan perikatan (bekwaamheid). 3 . mengenai suatu object
tertentu (.een bepaald onderwerp). 4. mengenai causa yang

'■ftaiperbolehkan ^geoorloofde oorzaaky .

8Ibid. h. 114
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Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri ada
lah termasuk sifat konsensuil dari hukum perjanjian. Di da
lam perjanjian baku aengan ^danya penerimaan Vakseptasi) yang 
berupa penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, me- 
nurut hemat saya kedua belah pihak tersebut telan mencapai 
kata sepakat dan lahirlah perjanjian baku, karena para pihak 
sudah saling menhendaki adanya perjanjian dengan syarat-sya 
rat yang ditetapkan oleh salah satu pihak dan dxsetujui oleh 
pihak yang lain. Jadi dengan adanya akseptasi tersebut ber- 
arti sudah ada kata sepakat. Demikian pula Asser-Rutten me- 
ngatakan bahwa,

Setiap orang yang menanda tangani perjanjian bertong- 
gungjawab pada isi dan apa yang ditanda tanganmya.
Jika ada orang yang membubuhkan- tanda tangan pada for- 
mulir perjanjian baku, tands tangan itu membangkitkan 
kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan 
menghenaaki isi formulir yang ditanda tangani. Tidak 
mungkin segrang menanda tangani apa yang tidak diketa- 
hui isinya^,

Memang kslau kita lihat lebih jauh lagi seringkali 
akseptan (orang yans menerima/menyetujui perjanjian) rnera- 
sakan terpaksa untuk menyetujuinya, tetapi perasaan terpak- 
sa di sini bukan berarti sama dengan -paksaan yang menurut 
undang-undang dapat digunakan sebagai alasan untuk memba- 
talkan perjanjian. Jadi di dalam perjanjian baku terdapat 
juga kesepakatan yang berujud penandatanganan perjanjian, 
sed«?ngkan syarat-syarat yang menjadi isi perjanjian tidak 
pernah airundingkan sebelumnya antara toko dan pembeli-sewa.
2. Pelaksanaan Sewa-beli Mobil

Sebagaimana perusahaan pada umurnnya yang usahanya 
bertujuan menc^ri keuntungan, Toko Louvre adalah suatu

Q
Mariam iJarus, op.cit, h. 2?
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perusahaan di bidang penjualan mobil dari berbagai merek 

dan jeniSj seperti, Toyota, Suzuki, don Mazda.
Untuk menjadi salah satu pembeli mobil secara sewa- 

beli di Toko Louvre di Surabaya, maka prosedur yang harus 
ditempuh adalah uengan memenuhi syarat-syarat sebagai be- 
rikut :
1. Calon pembeli setelah mendapatkan mobil seperti yang 

dikehendaki dan telah menyetujui harganya harus menye- 
rahkan KTP (kartu tanda penduduk) dari wilayah daerah 
Kotamadya Surabaya atas nama pembeli sendiri atau orang 
lain yang ditunjuk oleh pembeli, asalkan orang yang di- 
tunjuK. ini juga memiliki KTP Surabaya. Kartu Tanda Pen- 
duduK dari daerah Surabaya ini aiperlukan oleh karena,
a, aiharapkan kalau si pembeli-sewa itu seorang warga 
kota Surabaya sendiri, pembayaran angsurannya akan lebih 
terkontrol; b. untuk toKo/dealer-dealer mobil ai daerah 
yang menjual mobil jenis tertentu adakalanya yang dija- 
tah oleh agen penjualan pusat untuk menjual mobil jenis 
tertentu tersebut terbatas di dalam wilayah daerahnya ma- 
sing-masing. Misalnya, mobil merek Toyota pada saat saya 
mengadakan penelitian ai Toko Louvre, hanya boleh dijnal 
di dalam wilayah daerah Kotamadya Surabaya saja, kecuali 
bagi daerah yang belum ada dealernya dapat merabeli mobil 
di daerah lain.

2. Membayar uang muka 30 - *f0 % secara tunai dari harga pem- 
belian raobil, Syarat uang muka 30 - *f0 7o tersebut merupa
kan syarat minimal untuk pembayaran uang muka, sehingga 
pembeli-sewa dapat membayar uang muka lebih aari 30 - k0%
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, dari harga pembelian mobil tersebut. Adapun sisa harga 
yang belum dibayar dapat diangsur dalam jangka waktu 
12 sampai 24 bulan, dengan besar angsuran yang berbeda- 
beda untuk tiap-tiap jenis mobil yang dibeli.

3. Menyetujui perjanjian sewa-beli pada formulir perjanji
an yang telah disediakan oleh Toko Louvre. " Perjanjian 
ini antara lain memuat identitas para pihak, iaentitas 
mobil yang aibeli, serta harga dan jumlah angsuran har
ga yang harus dibayar oleh pembeli-sewa untuk tiap bulan.

4. Menandatan^ani surat kussa yang berisfi1 bahwa, pembeli 
memberikan kuasa untuk menjaminkan mobil yang dibeli ter
sebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini Toko Louvre se
bagai penerima kuasa, tatkala saya mengadakan pengamatan 
di toko tersebut, telah mengadakan perjanjian aengan P.T 
Multi Commodere Leasing Surabaya untuK mendapatkan kre
dit aengan jaminan mobil yang menjadi obyek perjanjian 
sewa-beli tersebut.

Sebenarnya kalau kita teliti, dalam transaksi sewa-*
beli mobil di Toko Louvre ini teraapa% 2 (dua) macam perjan
jian, yaitu : 1. perjanjian antara T-oko Louvre dengan pembe 
li-sewanya; 2. perjanjian antara pem?eli-sewa dengan P.T 
Multi Commodore Leasing Surabaya melslui Toko Louvre berdg- 
sarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh pembeli-sewa 
kepada Toko Louvre, Sehingga seakan-akan pihak pembeli-sewa 
yang telah membayar uang muka secara tunai itu, sisa harga 
pembeiiannya akan dibayar deagan jalan merainjam uang dari 
P.T Multi Commodore Leasing Surabaya yang nantinya akan di- 
Kembalikan dengan jalan mengangsur tiap-tiap bulan melalui
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Toko Louvre. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan di 
dalam surat iieterangan yang dibuat oleh Toko Louvre seba
gai kuasa dari pihak bembeli-sewa, yang isinya, penjual men- 
jaminkan mobil yang menjadi obyek perjanjian sewa-beli ter
sebut kepada P.T Multi Commodore Lessing Surabaya.

Setelah pembeli-sewa melengkapi syarat-syarat tersc- 
but di stss ‘maka mobil yang telah dipilih oleh pembeli itu 
dfcserahkan langsung kepada pembeli-sewa dengan disertai su
ra t jalan atau STMK sementara, yang masa berlakunya sampai
3 bulan untuk menunggu sampai semua surat mobil tersebut 
lengkap. Mengingat bahwa mobil itu meskipun termasuk barang 
bergerak tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu benda atas na- 
nia^, maka dalam hal kita mengadakan jual-beli mobil tidak 
cukup hanya dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sener- 
ti yang tercantum di dalam pasal 1320 BW saja, melainkan 
harus pula memenuhi syarat khusus jual-beli kendaraan ber- 
motor, seperti aturan administratif untuk mendapatkan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Ber-

4 . *
motor (BPK.3) dari kepolisian seksi l^lu-lintas.

Untuk pemenuhan surat-surat kendaraan/mobil diperlu- 
kan syarat-syarat sebagai berikut : *
1, KTP (.kartu tanda penduduk) asli dan KSK (kartu susunan 

keluarga) milik pembeli-sewa yang bersangkutan;
2. Faktur asli kendaraan (mobil) yang ciiperoleh dari peru- 

sahaan perakit mobil {assembler) yang bersangKutan. Fak-

^Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum 
Pagan,q. cet. IX, P.T Pembangunan, Djakarta, I9bb, h. 48
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tur ini akan diisi dengan identitas pembeli berdasarkan 
K.T.P yang telah diserahkan serta diisi pula dengan 
identitas mobil tersebut;

3. Salinan/gesekan nomormesin dan nomor rangka mobil, yang 
langsung diambil dari rnesin dan rangka mobil yang ber-. 
sangkutan;

4. Surat kuasa penandatanganan balik nama dari pembeli-sewa.

Dengan bekal syarat-syarat tersebut di atas, kemu- 
dian Toko Louvre menguruskan surat-surat mobil tersebut di 
kepolisian seksi lalu-lintas atau SAMSAT (sistem acmunis- 
trasi di bawah satu atap) Kepolisian Surabaya. U'ntuK raem- 
peroleh surat-surat seperti STNK aan BPKB atas kendaraan 
tersebut, diperlukan waktu antara 2 sampai 3 bulan terhi- 
tung dari saat ditutupnya perjanjian sewa-beli. Setelah 
STNK dan BPKB selesai dibuat, kemudian surat-surat terse
but yang berupa STNK asli akan diserahkan kepada si pembeli 
sewa sebagai pemegang kendaraan, sedangkan BPK.B akan tetap 
dipegang oleh Toko Louvre sompai pembayaran lunas11.

Dengan didaftarkannya mobil yang dibeli secara sewa- 
beli itu di kepolisian (SAMSAT) atas nama si pembeli-sewa, 
sebenarnya sejak saat itu sudah terjadi penyerahan hak mi- 
lik atas mobil tersebut kepada si pembeli sewa. Sebab tuju- 
an dilakukannya balik nama pada kendaraan bermotor adalah 
untuk meraindahkan hak milik kendaraan bermotor tersebut ke-

^Vawancara aengan Kepala Bagian Penjualan, Toko 
Louvre, Surabaya, 1 Agustus 198^.
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pada orong yang meneriraa penyerahan hak rnilik kendaraan dan 
nama orang tersebut mesti dicantumkan di dalam buku pemilik 
kendaraan bermotor (B.P.K.B).

Akan tetapi di lain pihak, perjanjian sewa-beli meng- 
hendaki agar peralihsn hak milik b-sru terjadi setelah harga 
pembelian yang diangsur telah dibayar lunas. Sehingga apabi- 
la perjanjian sewa-beli diterapkan untuk baraug-barang atas 
nama, seperti mobil ini, sebenarnya tidak cocok apabila pen- 
daftaran mobil di dalam B.P.K.B diatasnamakan pada si pembe
li-sewa, sedangkan harga perabeliannya belum dibayar lunas*

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, menurut hemat 
saya seherusnya pendaftaran mobil dalam B.P.K.B di kepolisi- 
an tersebut tetnp diatasnamakan penjual (dealer) mobil saja, 
dan baru dibaliknamakan kepada si pembeli-sewa setelah harga 
pembelian dibayar lunas. Atau apabila dikehendaki pendafta- 
ran mobil itu langsung diatasnamakan kepada si pembeli-sewa, 
sebaiknya bentuk perjanjian jual-beli yang digunakan bukan 
perjanjian sev/a-beli, melainkan menggunakan bentuk lain. Mi
salnya menggunakan bentuk perjanjian jual-beli angsuran de
ngan menggunakan BPKB mobil tersebut dipakai sebagai jaminan. 
Artinya, selama pembayaran harga pembelian belum lunas, pem
beli harus menyerahkan BPKB mobil yang dibeli itu kepada pi
hak penjual untuk disimpan sebagai barang jaminan.



BAB III

W A N P R E S T A S I

Sebagaimana telah saya jelaskan pada bab-bab- terda- 
hulu, bahwa masalah wanprestasi menjadi pokok pembahasan di 
dalam penulisan skripsi saya dan akan saya bahas di dalam 
Bab III ini. Di dalam dunia perdagangan terutama dalam hal 
perjanjian jual-beli, wanprestasi selalu menjadi masalah u- 
tama, karena hal ini erat sekali hubungannya dengan persoa- 
lan keuntungan ataupun kerugian yang akan menjadi risiko pa- 
ra pihak. Untuk itulah kebanyakan para, pedagang yang menjual 
barang-barang mewah secara angsuran ataupun secara sewa-beli 
selalu membuat aturan mengenai wanprestasi di dalam perjan - 
jian jual-beli yang dibuatnya.

Perkataan "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda,
12 * yang berarti prestasi buruk . Istilah ’'wanprestasi1' tidak

akan terlepas dari suatu perjanjian,. sebab yang dimaksud de
ngan "prestasi" di dalam istilah wanprestasi tersebut berar
ti sesuatu hal yang harus dilaksanakan di dalam suatu perjan
jian, Jadi wanprestasi mempunyai pengertian, suatu keadaan 
dimana debitur tidak melaksanakan sesuatu hal (.prestasi) se
bagaimana yang telah disepakati di dalam suatu perjanjian,

Banyak sarjana hukum yang menterjemahkan kata "Wan- 
prestasi" ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah "kela- 
laian", "cedera janji", dan sebagainya. Akan tetapi selama

Subekti, op. cit,, h, 45

Zk

12
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para ata.ll hukum bangsa Indonesia belum ada yang memberikan 
kata sepakat tentang pemakaian resmi istilah-istilah dari 
terjemahan tersebut, maka saya masih^ senang memakai isti - 
lah "wanprestasi51 untuk pengertian bahwa suatu keadaan di- 
mana debitur tidak melaksanakan sesuatu hal yang telah di- 
sepakati di dalam suatu perjanjian.

Seorang debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi, 
bilamana ia telah lalai untuk memenuhi kewajibannya yang 
diharuskan oleh perjanjian, kelalaian mana tidak dapat di- 
sandarkan pada keadaan memaksa (force majeur/overmacht) dan 
ia telah ditegor oleh kreditur, dalam hal suatu perjanjian 
tidak menentukan saat kapan dianggap terjadi kelalaian.

Perihal wanprestasi oleh Burgerlijk Wetboek (BV/) di
atur di dalam Buku III, yang tersirat di berbagai pasal yang 
terdapat di dalam Bab I Buku III B.7 tersebut. Burgerlijk Wet 
boek tidak memberikan ketentuan serta definisi yang jelas 
mengenai wanprestasi, namun kita dapat membaca dan menyim- 
pulkan pengertian wanprestasi dari pasal 1238 BW,

3agaimanakah di dalam praktek perihal wanprestasi da
lam perjanjian sews-beli itu diatur ? Untuk menjawab masa
lah ini marilah kita raelihat isi perjanjian sewa-beli mobil 
yang dibuat oleh Toko Louvre, di Surabaya. Pasal 3 dari per
janjian sewa-beli mobil tersebut berbunyi sebagai berikut,

Bilamana pihak kedua tidak membayar salah satu angsuran
tersebut dalam waktu .... hari setelah jatuh tempohnya
sebagaimana diterangkan diatas dalam hal ini lewatnya 
waktu saja sudah memberi'bukti yang cukup bahwa pihak 
kedua tidak memenuhi kewajibannya, dengan tidak diper- 
lukan pernyataan bahwa ia raelalaikan kewajibannya maka 
pihak kedua wajib membayar denda sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan kepada —
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pihak pertama dsn denda itu harus-. dibayar dengan seke- 
tika dan sekaligus ............. .

Ketentuan tentang saat terjadinya wanprestasi dalam 
pasal 3 tersebut di atas diatur secara singkat dan padat 
isinya. Pihak pembeli-sewa dalsm pasal di atas aitempatkan 
dalam posisi sebagai debitur, yang harus memenuhi prestasi 
pada hari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh 
kedua pihak dalam perjanjian. Hal tersebut mengingat bahwa 
sojak perjanjian sewa-beli mobil itu ditutup, penjual te
lah melaksanakan kewajibannya, yaitu telah menyerahkan ba- 
rangnya berupa mobil secara nyata, sedangkan pembeli-sewa 
baru memberikan sebagian prestssinya yang berupa uang muka 
saja. Oleh k.-arena itulah pihak ■ pembeli-sewa menjadi debitur 
yang harus membayar sisa harga pembelian mobil tersebut cie
ngan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan.

Jadi dalam praktek seperti di Toko Louvre ini, keten
tuan mengenai wanprestasi cliatur di dalam suatu pasal ter- 
sendiri, dengan menyebutkan tanggal tertentu untuk dipakai 
sebagai batas waktu dimana debitur dianggap lalai (mora ), 
manakala ia (debitur) sampai pada tanggal tersebut belum 
juga membayar angsuran yang terhutang. Memang bagi para pe- 
dagang, waktu yang berhubungan dengan pembayaran uang sangat 
berarti. Pembayaran yang waktunya mundur sedikit saja akan 
menghilangkan keuntungan yangodiharapkan.

Pengaturan wanprestasi secara khusus dalam perjanjian 
sewa-beli mobil ini merupakan perwujudan dari azas kebeba- 
san berkontrak yang dianut oleh B.V, yang termuat di dalam —

^Perjanjian Sev/a-beli Mobil, Toko Louvre, Surabaya, 
ly8JfV Pasal 3
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pasal 1338 ayat 1. Azas kebebasan berkontrak ini memang 
memungkinkan adanya perkembangan dalam hukum perjanjian, 
karena masyarakat menurut kebutuhannya dapat menciptakan 
sendiri bermacam-raacam perjanjian aisamping perjanjian - 
perjanjian khusus yang diatur dalam BW, Disamping itu 
ketentuan-ketentuan mengenai hukum perikatan yang diatur 
di dalam BW merupakan peraturan yang bersifat menambah 
(aanvullendrecht), yang artinya pihak-pihak dalam membusft' 
persetujuan bebas untuk menyimpang daripada ketentuan-keten 
tuan hukuui dalam

Akan tetapi hendaklah kita ingat bahwa azas kebeba
san berkontrak itu berpangkal pada adanya kedudukan kedu-3
belah pihak yang saraa kuatnya, sedangkankan kenyataannya

15seringkali tidaklah demikian . Para pihak yang kedudukan- 
nya berbeda ini narapak jelas dalam perjanjian sewa-beli, 
dimana pihak pembeli tidak bisa membayar harga barang se
cara tunai. Oleh karena itu pihak penjual dalam membuat ke
tentuan mengenai "wanprestasi11 di dalam perjanjian sewa- 
beli hendaknya selalu berpogang pada azas kepatutan agar ti
dak merugikan para konsumen atau pihak pembeli.

1. Ter.iadinya Wanprestasi
Bagi pihak penjual mobil (sebagai kreditur) untuk 

dapat menuntut ganti-rugi dari pihak pembeli-sewa (sebagai

■^Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, cet. ke II, 
Bina Cipta, Bandung, 1979, h. 11

"^Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. 
cet. ke III, Alumni, Bandung, 1984, (selanjutnya dising- 
kat Subekti III), h. 16
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debitur) yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentu- 
k.an dalam perjanjian, terlebih dahulu harus membuktikan bah- 
debitur telah melakukan wanprestasi. Di atas telah saya urai 
kan bahwa scorang debitur dikatakan dalam keadaan wanpresta- 
si, bilamana ia telah melalaikan kewajibannya, kelalaian 
mana tidak dapat disanaarkan pada adanya keadaan rnemaksa, 
dan ia telah ditegor (disomasi) kreditur dalam hal perjanji- 
annya tidak menyebufckan batas waktu terakhir untuk pemenu- 
han prestasi. Kelalaian debitur itu dapat berupa :
a. Tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sebagaimana yang 

telah disetujui ai aalam perjanjian;
b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;

lemenuhi prestasi, tetapi tidak seperti apa yang telah
disetujui di dalam perjanjian.

Karena wanprestasi mempunyai akibat yang begitu pen- 
ting, terutama bagi seorang kreditur untuk dapat segera me- 
nuntut pemenuhsn haknya kepada debiturnya, maka harus kita 
ketahui terlebih dahulu kapan debitur dikatakan dalam kea- 
aaan wanprestasi.

Pada perjanjian timbal-balik, pada umumnya debitur 
tidaklah dengan sendirinya (secara otomatis) dapat dikata
kan dal-.m keadaan wanprestasi, melainkan harus ditegor ter
lebih dahulu oleh kreditur. Tegoran ini dalam bahasa belan- 
aa disebut "sommatie", yang seringkali diartikan sebagai 
pernyataan lalai, yaitu pemberitahuan kreditur kepada debi
tur mengenai saat terakhir debitur harus berprestasi1 .̂

1 hSuryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan. Tarsi- 
to, Bandung, 1970, h. 30
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Pasal 1230 B',7 menentukan agar tegoran ini dibuat secara ter- 
tulis, akan tetapi sekarang di dalam praktek tegoran ini te
lah biasa dilakukan secara lisan atau kadang-Kadang melalui 
pesawat tilpon. Pelatcsanaan tegoran secara^.lisan ini juga 
diperbolehkan menurut hukum, asalkan tujuannya sama yaitu 
memperingatkan debitur. Hanya saja tentunya lebih baik apa
bila tegoran itu dilakukan secara terutlis, agar nanti ka- 
lau kreditur menggugat di pengadilan Si debitur tidak lagi 
dapat mengingkari adanya tegoran dari kreditur tersebut.

Ada satu syarat yang penting di dalam suatu tegoran, 
ialah mengenai batas waktu terakhir bagi debitur untuk me
menuhi kewajibannya. Dalam menentukan batas waktu ini harus 
diperhatikan unsur kepatutan (recieli jkheid). Apabila debitur 
telah diberikan teng^ng waktu yang cukup, tetapi ia tetap 
tidak menghiraukan, barulah mulai saat itu dapat dianggap 
dalam keadaan wanprestasi.

Sekarang bagaimana halnya dengan perjanjian yang di 
dalamnya sudah dicantumkan mengenai batas waktu terakhir 
ciari seorang debitur untuk memenuhi prestasinya ? ftpakah 
dalam hal aemikian wanprestasi dapat terjadi secara otoma- 
tis ? Untuk menjawab permaealahan ini marilah .kita lihat 
praktek saat terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian yang 
di delamnya ditentukan secara tegas saat terjadinya wanpres
tasi.

Praktek yang dilakukan 'oleh Toko .Louvre dalam mt?nen- 
tukan saat terjadinya wanprestasi adalah dengan cara membu- 
at persetujuan dengan pembeli-sewanya untuk bersama-sama me
nentukan tanggal terakhir pemenuhan prestasi. Misalnya, sa-



at pemenuhsn terakhir ditentukan pada hari ke 3, atau pada 
hari ke 5, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran 
tiap-tiap bulan. Andaikata jangka waktu pemenuhan terakhir 
itu dilampaui oleh pembeli-sewa, maka mulai saat itulah pem
beli-sewa dinyatakan dalam keadaan wanprestasi. Ketentuan 
ini dalam praktek dapat juga berlaku efektif, yakni apabila 
pembeli-sewa terlambat mengangsur sampai 1 hari saja ia di- 
kenakan aenaa uang sebesar Pp. 2.000,-, dan pihak pembeli- 
sewa kebanyakan inematuhi ketentuan tersebut.

Sedangkan di dalam teori, ada beberapa sarjana yang
mengeraukakan pendapat mengenai terjadinya wanprestasi yang
ketentuannya sudah dicantumkan socara tegas di dalam suatu
perjanjian. Sarjana-sarjana tersebut''antara lain adalah :
Subekti, yang di dalam bukunya berjudul "Pokok-pokok Hukum
Perdata" mengatakan, bahwa adakalanya dalam kontrak itu
sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal roana si
berhutang dapat dianggap lalai. Di sini tidak diperlukan

17suatu sommatie atau peringatan . Kemudian Suryatin di da
lam bukunya yang berjudul "Hukum Ikatan", mengatakan bahwa,

Agar supaya kreditur dapat menuntut ganti rugi dari de
bitur, maka yang tersebut belakangan ini harus ditegor 
terlebih dahulu tin gebrekegesteld). Apabila dalam 
ikatan yang bersangkutan sudah terdapat ketentuan bahwa 
tegoran tadi akan timbul sendiri karena lewatnya waktu, 
maka tak perlulah diadakan tegoran

■^Subekti I, op.cit.. h. 147

T MSuryatin, Hukum Ikatan. cet. I, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 19^1, h. 25
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Dari pernyataan kedua sarjana tersebut di atas dd- 
pat ditarik kesimpulan, bahwa para sarjana tersebut . di 
atas menyetujui bahwa wanprestasi itu dapat terjadi seca
ra otomatis pada perjanjian yang di dalamnya sudah terda- 
pat ketentuan yang menetapkan waktu terakhir (paling lam- 
bat) untuk raengadakan prestasi.

Pada dasarnya, untuk perjanjian yang mewajibkan se- 
orang debitur untuk melakukan perbuatan secara berulang-u 
lang, yaitu misalnya, membayar angsuran pada perjanjian 
sewa-beli mobil yang dilaksanakan tiap-tiap bulan; saya me
nyetujui pendapat Subekti dan Suryatin tersebut di atas, 
Yakni, seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanpres
tasi secara otomatis tanps ditegor terlebih dahulu oleh 
kreditur, Saya menyetujui pendapat kedua sarjana tersebut 
berdasarkan pada, pertama, adanya ketentuan di dalam BW 
yaitu pasal 1236 bagian terakhir yang menyatakan bahwa si 
debitur harus dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu 
yang telah ditentukan; kedua, adanya prinsip yang menya
takan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengi- 
kat kedua belah pihak, sebagaimana yang terkandung dalam 
pasal 1336 BW; dan ketiga, khusus dalam perjanjian sewa- 
beli mobil, dengan tidak diperlukannya tegoran akan mem- 
permudah pekerjaan administrasi bagi toko (dealer)"mobil. 
Tentunya kita dapat membnyangkan betapa sibuknya dealer 
mobil untuk memberikan tegoran, manakala #tiap bulan ter- 
dapat banyak. sekali pembeli-sewa yang tidak melaksanakan 
pembayaran angsuran yang tepat pada waKtunya,
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2. Sanksi-sanksi dalam Per.1an.iian Sewa-beli Mobil

Apabila seorang deDitur wanprestasi, kreditur dapat 
memberikan sanksi atau hukuman, antara lain berupa :
- Pertama, kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, 
meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat;

- Kedua, kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, 
yaitu kerugian yang dideritanya karona perjanjian tidak 
atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi 
tidak sebagaimana mestinya;

- Ketiga, kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian 
disertai dengan ganti rugi yang aiderita olehnya sebagai 
akibat terlambatnya pelkksanaan perjanjian;

- Keempat, d31am hal suatu perjanjian yang rneletakkan ke- 
wajiban timbal-balik, wanprestasi oleh salah satu pihak 
memberikan pihak l~in untuk meminta pada hakim supaya per- 
janjian dibatalkan, disertai dengan. permintaan pengeantian 
kermgian.

Mengenai ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjan
jian oleh BW diatur di dalam pasal 1236, 1239, 1243 dan 
pasal 124if. Ganti rugi yang biasa dituntut oleh kreditur se
ring diperinci menjadi 3 macara, yaitu, 1. biaya (kosten), ia- 
lah segala pengeluaran nyata yang sudah dikeluarkan oleh kre
ditur; 2. kerugian (schaden), ialah kerugian karena kerusa- 
kan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kare
na wanprestasi dari debitur; dan 3. bunga (.interessen), ialah 
kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya 
<)iperoleh kreditur jika tidak terjadi wanprestasi.
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Jika kewajiban debitur yang harus dilaksanakan itu 
berupa pembayaran uang tunai, maka yang dapat diminta se
bagai pengganti kerugian ialah "moratoire interessen" atau 
disebut juga "bunga kelalaian", yakni, bunga yang harus di
bayar oleh debitur kepada kreditur yang dihitung sejak ia 
(debitur) dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya untuk 
membayar sejumlah uang tertentu sampai saat pembayaran lu
nas. Besarnya bunga moratoire yang ditetapkan oleh undang- 
undang yang ctimuat di dalam Lembaran ^egara Tahun No.
22 adalah b% setahun, dan menurut pasal 1250 BW, bunga yang 
dapat dituntut itu tidak boleh melebihi prosenan yang di-

1Qtetapkan di dalam Undang-undang tersebut .
Di dalam praktek perjanjian sewa-beli mobil, pihak 

penjual sering mencantumkan sanksi yang berupa denda se
jumlah uang atas kelambatan melaksanakan pembayaran angsu
ran oleh pembeli-sewanya yang dikenakan tiap-tiap hari ke
lambatan. Sehingga dengan adanya sank:ai tersebut diharapkan 
kerugian yang mungkin akan diaerita penjual dapat dikurangi, 
walaupun sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pera- 
beii-sewa (debitur). Sanksi-sanksi aalam perjanjian sev/a- 
beli mobil seperti demikian itu perlu diketahui oleh para 
calon pembeli, agar nanti di kemuaian hari mereka tidak me- 
rasakan adanya hal-hal yang merugikan dirinya.

Di dalam pasal 3 perjanjian sewa-beli mobil di Toko 
Louvre antara lain disebutkan adanya 2 buah sanksi,. yoitu*. 
pertama, pembeli sewa yang terlambat membayar angsuran (wan-

^Subekti II, op.cit.. h. 4919
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prestasi), div/ajibkan membayar denda sebesar Rp. 2.000,- 
untuk setiap hari kelambatan, yang dihitung mulai sejak 
terjadinya wanprestasi. .Denda tersebut menjadi beban pem- 
beli-sewa, sehingga walaupun harga beli mobil telah diba
yar lunas, maka B.P.K.B atas mobil tersebut akan tetap 
dipegang oleh penjual (dealer). Denda tersebut dipungut 
'atas dasar keterlambatan membayar angsuran oleh pembeli, 
maka denda ini dapat dianggap sebagai "bunga raoratoire", 
Sanksi yang kedua, adalah perjanjian sewa-beli mobil akan 
dianggap bubar aengan sendirinya, apabila pembeli-sewa te
lah menunggak (tidak membayar) angsuran selama 2 (dua) bu- 
lan berturut-turut. Apabila pembubaran perjanjian ini sam
pai terjaai maka pembeli-sewa diwajibkan untuk mengembali- 
kan mobil yang dikuasaInya kepada pihak penjual. Mengenai 
hal pembatalan perjanjian sewa-beli mobil dan akibatnya ini 
akan saya bahas lebih lanjut di dalam Bab IV nanti.



BAB IV

MASALAH PENARIKAN KEMBALI MOBIL DARI PEMBELI

Penarikan kembali atas mobil yang dikuasai pembeli 
merupakan suatu tindak lanjut dari adanya pembubaran per
janjian sewa-beli mobil, sedangkan pembubaran perjanjian 
ini merupakan salah satu sanksi karena adanya wanprestasi 
yang dilakuican oleh pembeli-sewa. Sanksi demikian ini ba- 
gi penjual dipskai sebagai suatu alat untuk mengamankan 
raodalnya manakala pembeli-sewa sudah tidak dimungkinkan 
lagi untuk dapat melunasi harga beli mobil tersebut.

Kadang-kadang mobil yang akan ditarik kembali oleh 
penjual itu sudah dialihkan penguasaannya oleh pembeli ke
pada orang lain (pihak ke tiga) tanpa sepengetahuan pihak 
penjual (dealer) mobil. Akan tetapi demi kepentingan pi
hak penjual, maka penjual mobil secara sewa-beli kebanya- 
kan membuat ketentuan di dalam surat perjanjiannya yang 
menyatakan bahwa ia (penjual) berhak mengambil mobil yang 
menjadi obyek perjanjian itu dari pihak pembeli-sewa atau 
dari pihak ke tiga yang menguasai mobil tersebut, manaka- 
la perjanjian sewa-beli mobil itu telah dibubarkan.

Kasus pensitaan mobil yang dilakukan oleh penjual 
terhadap pihak ke tiga pernah terjadi di Jakarta; peristi- 
wanya sebagai berikut: Pada tanggal 16 Nopember 1962 Dewi 
Rasmini, sebagai pihak pembeli, dan Munarjo Sosrodiprodjo 
selaku Direktur PD Agung Jaya Motor sebagai pihak penjual, 
menandatangani kontrak sewa-beli sebuah mobil merek Toyo-

35
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Kijang. Di dalam perjanjian disebutkan bahwa mobil be—  
lum menjadi milik Dewi Rasmini sebelum angsuran harga mobil 
dilunasi seluruhnya. Perjanjian itu mengatur pula bahwa, PD 
Agung Jaya Motor atau kuasanya berhak menarik kembali mobil 
tersebut, jika angsuran tidak dipenuhi. Ternyata sampai pa
da tanggal ? Maret 19&3 Dewi Rasmini tidak dapat mengangsur 
sebagaimana yang ditentukan di dalam perjanjian, sehingga 
Munarjo selaku Direktur PD Agung Jaya Motor mengirimkan 3 
pucuk sarat peringotan. Kemudian Dewi Rasmini pada tanggal 
9 Agustus 19^3 meminta uangnya yang telah ia bayarkan kepa
da PD Agung Jaya Motor, apabila mobil ditarik kembali. Da
lam hal ini pihak penjual menyetujui permintaan Dewi Rasmi- 
ni tersobut. Akan tetapi keruudian mobil tidak dikembalikan 
oleh Dewi Rasmini, melainkan oleh Dewi Rasmini mobil terse
but dipindah-tangankan kepada Manurung tanpa sepengetahuan 
pihak PD Agung Jaya Motor. Kemudian PD Agung Jaya Motor me- 
lalui kuasanya yaitu Tjuntjum Sumardi, mensita mobil Toyo
ta Kijang tersebut dari tangan Manurung. Akhirnya Manurung 
mengaduKan Tjuntjum Sumardi dan Munarjo sehingga perkara 
tersoout ke pengadilan, dengan alasan melakukan tindakan 
perampassn mobil. Namun akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta
Barat merautus Tjuntjum dan Munarjo tersebut bebas dari ne-

?0gala tuntutan hukum karena tidak terbukti bersalah .

"Terdakwa Kasus Sewa-beli Mobil Dibebaskan", Kora- 
•pas, 15 Agustus 19&k> h. Ill
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Dari kasus tersebut di atas terlihat, bahwa dalam 
masa sewa-beli berlangsung pembeli-sewa sering terhambat 
(, tidak lancar) dalam membayar angsuran harga. mobilnya, 
antara lain disebabkan faktor ekonomi yang kurang stabil. 
Oleh karena itu tidak jarang pula kenudian pembeli-sewa 
tersebut menjual mobil yang ia kuasai itu kepada pihak la
in, padahal hubungan perjanjian sewa-beli antara pembeli- 
sewa dengan pihak penjual (dealer) belum ainyatakan bubar. 
Kasus seperti demikian ini sangat merugikan pihak penjual, 
dimana angsuran yang diharapkan datang tiap bulan menjadi 
hilang, apalagi kalau kendaraan telah berada dib^wah pe- 
nguasaan pihak ke tiga yang tidak mempunyai hubungan hukum 
dengan pihak penjual persoalannya menjadi lebih rumit.

Usaha yang dilakukan penjual seperti halnya PD 
Agung Jaya Motor dalam kasus di atas untuk melindung mo- 
dalnya, adalah melakukan penarikan kembali mobilnya dengan 
cara membuat ketentuan di dalsm perjanjian bahwa ia (pen
jual) berhak menarik mobilnya kembali apabila pembeli-sewa 
wanprestasi. Memang, lembaga penarikan kembali mobil yang 
dikuasai pembeli-sewa atau pihak ke tiga oleh pihak penjual 
(.dealer) mobil terasa diperlukan sebagai alat penjual untuk 
melindungi modalnya. Hanya saja pelaksanaan penarikan ter
sebut hendaknya mengikuti aturan hukum yang berlaku.
1. Pembatalan Per.ian.iian Sewa-beli Mobil

Saat berakhirnya perjanjian sewa-beli mobil di Toko 
Louvre merupakan suatu hal yang penting dalam kaitannya de
ngan masalah penarikan kembali mobil yang 'dikuasai oleh pem 
beli. Karena apabila penjual akan melakukan penarikan kemba-
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li mobil yang menjadi obyek perjanjian sev/a-beli, terlebih 
dahulu harus menunggu sampai hubungan perjanjian sewa-beli 
sudah bubar. Hal ini dapat kita lihat dari isi pasal k per
janjian sewa-beli raobil yang dibuat oleh Toko Louvre. Dari 
ketentuan pasal if tersebut dapat kitasimpulkan, kuasa un
tuk mengambil-alih penguasaan mobil dari tangan pembeli ba
ru timbul apaoiia perjanjian sewa-oeli mobil telah bubar.

Sekarang kapankah perjanjian sewa-beli mobil ini di- 
katakan bubar, sehingga dapat dipakai dasar untuk mensita 
mobil yang sedang dikuasai oleh pembeli-sewa ? Untuk itu 
marilah kita lihat perjanjian sewa-beli mobil yang ada pa
da lampiran skripsi imi. Di dalam pasal 3 perjanjian sewa- 
beli mobil ini dinyatakan, bahwa bilamana dalam waktu 2(dua) 
bulan berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo setiap bu
lan pembeli-sewa belum juga membayar angsurannya, maka per
janjian sewa-beli dianggap berakhir dengan sendirinya. Di- 
lihat dar'i konstruksinya, pasal 3 ini merumusan perikatan 
bersyarat dengan syarat yang membatalkan. Sehingga apabila 
ada pembeli-sewa yang tidak melakukan pembayaran angsuran 
selama 2 bulan berturut-turut sebenarnya perjanjian sewa- 
beli mobil menjadi berakhir demi hukum tanpa diperlukan te
goran terlebih dahulu.

Menurut kenyataannya, perjanjian sewa-beli mobil 
di Toko Louvre tidak secara otomatis dianggap bubar. Keada
an tersebut disebabkan karena adanya usaha dari penjual un
tuk memberi kelonggaran kepada pembeli-sewa yang raasih meng- 
hendaki untuk meneruskan perjanjian sewa-belinya. Sebagai 
contoh, misalnya A membeli ..mobil secara sewa-beli dengan
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perjanjian akan melunasi harganya. dengan cara mengangsur 
setiap bulan selama 24 bulan. Akan tetapi A suatu ketika 
tidak dapat membayar angsuran tersebut selama 2 bulan ber- 
turut-turut. Maka dalam hal ini Toko Louvre sebagai pihak 
penjual tidaklah seketika itu raemutuskan hubungan sewa-be 
linya, melainkan masih mengadakan perundingan dengan A. Apa
bila A masih sanggup meneruskan membayar angsurannya dengan 
terlebih dahulu melunasi angsurnn yang masih terutang, maka 
perjanjian sewa-beli mobil itu masih berlangsung, Sedangkan 
bila A sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan 
sewa-belinya, baru mulai saat itu perjanjian dianggap bubar.

Tujuan pembubaran perjanjian itu sebenarnya adalah ' 
untuk membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum per
janjian diadakan. Kalau salah satu pihak suaah menerima se- 
suatu dari pihak yang lain, baik baik berupa barang raaupun 
uang, maka sesuatu itu harus dikembalikan. Dengan dasar ini- 
lah penjual (dealer) mobil melakukan penarikan kembali mo
bil yang berada di tangan pembeli-sewa.

Pembatalan perjanjian karena adanya wanprestasi dari 
pihak debitur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) diatur di dalam 
pasal 126b yang mengatur tentang periKatan bersyarat, Pasal
tersebut menyatakan bahwa "syarat-batal dianggap selalu di-

2cantumkan dalam persetujuan yang bertimbal-balik raanakala
”21salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya , Demikian- 

lah bunyi pasal 1266 ayat 1 BW,

SuDekti dalam menanggapi pasal 126b BW menyatakan 
bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan

Subekti dan Tjitrosudibio, op.cit,t h. 2y621
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harus aimintakan kepada hakim. Pembatalan ini harus juga
dilakukan, raeskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhi-

22nya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian .
Deraikian pula Suryodiningrat menyatakan bahwa, sya

rat batal dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan ke
wajibannya, perjanjian tidak batal demi hukum, akan tetapi 
pembatalan harus dituntut di muka pengadilan. Tuntutan itu
harus juga dilakukan meskipun syarat batal karena wanpres-

23tasi dicantumkan dalam perjanjian
Setelah. mengamati uraian di atas, kita dapat meli- 

hat adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam hal 
pembatalan perjanjian. Menurut beberapa sarjana, pembatalan 
perjanjian harus climintakan kepada hakim, walaupun syarat 
batal karena wanprestasi dicantumkan di dalam perjanjian. 
Sedangkan di dalam praktek pada perjanjian sewa-beli raobil 
yang mencantumkan syarat batal, perjanjian dianggap batal 
apabila pembeli-sewa (debitur) telah ditegor beberapa kali 
tetapi ia tetap tidak melaksanakan prestasinya. Jadi hanya 
cukup aengan tegoran saja aan tidak perlu diraintakan kepa
da hakim terlebih dahulu.

Menurut hemat saya, apabila salah satu pihak (pembe- 
li-sewa) tidak berkeberatan (menyetujui) pembatalan perjan
jian yang mungkin diajukan oleh pihak penjual secara sepi- 
hak, maka pembatalan perjanjian tidak perlu dimintakan ke

22Subekti II, op.cit.. h. 50 

^ Suryodiningrat, op.cit.t h. 56
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pengadilan. Tetapi sebaliknya andaikata dengan pembatalan 
itu akan raembawa salah satu pihak merasa dirugikan, misal
nya, A sebagai pembeli-sewa pada perjanjian sewa-beli mo
bil telah membayar harga beli dengan mengangsur sebesar 
90% dari harga belinya, kemudian ia telah 3 bulan macet 
pembayaran angsurannya. Tiba-tiba pihak penjual langsung 
membatalkan perjanjian sewa-beli itu sepihak. Tentunya A 
tidak akan menerima pembatalan perjanjian tersebut. Dalam 
hal ini menurut hemat saya, apabila terjadi kasus seperti 
demikian,. penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Dan 
selanjutnya hakimlah yang akan menentukan patut atau tidak- 
nya pembatalan perjanjian sewa-beli itu dilaksanakan.

2. Pelaksanaan penarikan kembali Mobil yang dikuasai 
oleh Pembeli-sewa

Tidak mengherankan apabila penjual dalam perjanjian 
sewa-beli mobil kebingungan dan terpaksa rnengambil jalan 
pintas dengan rnengambil kembsli mobil yang berada di‘ tangan 
pembeli-sewa, dengan maksud untuk mengamankan modalnya ma- 
nakala pembeli-sewa tersebut dalam keadaan wanprestasi.

Proses penarikan kembali mobil yang dikuasai oleh 
pembeli-sev/so di Toko Louvre akan dilaksanakan bilamana ter- 
dapat pembeli-sewa yang tidak membayar angsurannya sampai 
2 bulan berturut-turut, menurut syarat yang dicantumkan di 
dalam pasal 3 perjanjian sewa-beli mobil.

Namun menurut kenyataannya, apabila terdapat pembe- 
li-sewa yang tidak membayar angsuran sampai 2 bulan bertu
rut-turut, maka mula-mula yang dilakukan oleh Toko Louvre 
adalah memberikan tegoran resmi yang disampaikan oleh pe-



tugas khusus (penagih) yang datang ke alamat pembeli-sewa 
yang bersangkutan. Biasanya pembeli-sewa yang didatangi itu 
akan meminta waktu (menunda) untuK. melunasi angsurannya sam- 
pai pada waktu tertentu. Apabila sudah sampai pada waktu 
penundaan tersebut habis dan pembeli itu belum juga meluna
si angsurannya, maka Toko Louvre akan mengirim tegoran yang 
kedua. Dan apabila pada tegoran yang kedua ini pembeli-sewa 
masih juga belum bisa membayar angsuran yang terutang itu 
biasanya pembeli-sewa meminta waktu penundaan untuk yang ke 
dua kalinya. Kemudian apabila tanggal jqtuh tempo penundaan 
yang ke aua ini telah sampai dan ternyata pembeli-sewa ter
sebut belum juga dapat melunasi angsurannya itu, maka Toko 
Louvre akan mengirim tegoran yang ke tiga. Dan sampai pada 
tegoran yang terakhir ini apabila pembeli-sewa tersebut te- 
tap tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dianggap tidak 
dapat melaksanakan perikatan dengan baik serta perjanjian 
sewa-beli dinyatakan bubar.

Mulai saat itulah Toko Louvre akan melaksanakan r~ 
pengambilan mobil dari pembeli-sewa tersebut di atas, yang 
dilakukan oleh petugas khusus dengan membawa "surat Kuasa 
pensitaan" yang dikeluarkan oleh Toko Louvre. Surat kuasa 
tersebut berisi data mengenai orang (pembeli-sewa) yang 
akan disita mobilnya tersebut dan berisi pula tentang iden
titas mobil yang akan disita tersebut, Apabila dianggap per
lu, pelaksanaan pensitaan mobil tersebut dapat dimintakan 
bantuan dari kepolisian untuk menjaga hal-hal yang mungkin 
dapat membahayakan pelaksanaan pensitaan tersebut.

Setelah mobil diambil-alih kembali oleh.*Toko Louvre, 
mobil tersebut ditahan di Toko Louvre sampai 1 atau 2 bulan.
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Dalam jangka waktu tersebut, pembeli-sewa bekas pemegang 
mobil itu masih diberi kesempatan untuk melanjutkan per
janjian sewa-belinya, dengan syarat terlebih dahulu harus 
raelunasi angsurannya yang masih terutang. Dan seandainya 
bekas pembeli-sewa tersebut tidak bersedia meneruskan, ma
ka mobil tersebut dijual kepada pihak lain2if. Demikianlah 
pelaksanaan penarikan kembali mobil dari pembeli-sewa yang 
wanprestasi oleh Toko Louvre sebagai pihak penjual.

Peristiwa pensitaan mobil dari kekuasaan pembeli- 
sewa yang dilakukan langsung oleh penjual tdealer) mobil 
atau kuasanya itu tentunya akan menimbulkan persoalan, ber- 
wenangkah pihak penjual mensita mobil dengan alasan bahwa 
hak untuk menarik kembali tercantum di dalam akte perjanji
an sewa-beli yang telah disepakati bersama ? Pembahasan 
permasalahan seperti demikian ini memang belum begitu popu- 
ler, terutama yang dibahas di dalam buku-buku iliteratur hu
kum di Indonesia.

Dalam menghadapi praktek pelaksanaan pensitaan mo
bil yang dilakukan oleh penjual itu, akan timbul dua kemung- 
kinan yang akan terjadi. Pertama, jika seorang pembeli-sewa 
dengan suka rela menyerahkan mobilnya ketika ada petugas 
dari dealer mobil yang datang untuk rnengambil mobilnya, ma
ka dalam hal ini tidak akan menjadi masalah. Kedua, apabila 
pihak pembeli-sewa menolak untuk menyerahkan mobilnya yang 
ia kuasai tentu akan menimbulkan persengketaan. Dalam hal

^Vawancara dengan Kepala Bagian Penjualan, Toko 
Louvre, Surabaya, I Agustus 1964
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demikian, pihak penjual atau petugas yang disuruh raensita 
mobil tidak aibenarkan memaksa atau merampas mobil yang 
akan diambil untuk ditarik kembali tersebut,

Memang kebebasan berkontrak adalah suatu azas yang 
diterima secara umum sebagaimana dirumuskan di dalam pa
sal 1338 ayat 1 Burgerlijk Wetboek sebagai berikut, "semua

2persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai unaang
25bagi mereka yang membuatnya" . Tetapi pelaksanaan perjan

jian yang dibuat oleh parar.pihak tersebut, apabila terdapat 
suatu sengketa tidak begitu saja dapat dilaksanakan secara 
sepihak sesuai ciengan ketentuan yang dicantumkan di dalam 
perjanjian sewa-beli yang ada, Dalam hal ini telah ada yu- 
risprudensi yang menyatakan bahwa, pelaksanaan suatu perjan
jian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapat diaasarkan 
semata-mata atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ter
sebut (.putusan Mahkamah Agung' RI tanggal 9 November 1976,
No. 12J+5 K/Sip./197i+)2b.

Oleh karena itu apabila terdapat sengketa mengenai 
kasus pensitaan (penarikan kembali) atas suatu mobil yang 
didasarkan atas suatu perjanjian sewa-beli, dalam hal ini 
pihak penjual tidak dibenarkan bertindak main hakim sendi
ri untuk tetap merampas mobil tersebut. Sebab apabila ter
jadi sengketa atas suatu perjanjian yang berhak menyelesai- 
kan sengketa tersebut adalah pengadilan.

^Subekti dan Tjitrosudibio, op.clt.. h. 3072^

Sangadji, Z.A, "Sewa-beli atau Jual-beli Secara 
Kredit", Surabaya Post. 3 Maret 19^4, h. VI
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P E N U T U P

1. Resume

Antara perjanjian sewa-beli dan perjanjian jual- 
beli dengan angsuran ada persamaannya, yaitu dalam hal 
cara pembayaran harga belinya kedua bentuk perjanjian ter
sebut sama-sama diangsur. Tetapi kedua bentuk hukum terse
but mempunyai akibat hukum yang Derbeda. Perbedaannya ada- 
lah pada jual-beli dengan angsuran setel3h barangnya dise- 
rahkan.secara nyata, hak milik atas barang itu berpindah 
pula ke tangan si pembeli. Sedangkan pada perjanjian sewa- 
beli, hak milik atas barang yang dijual baru berpinaah ke 
tangan si pembeli jika harga barang- yang diangsur telah 
dibayar lunas.

Dengan didaftarkannya mobil yang dibeli secara se
wa-beli atas nama pembeli-sewa di kepolisian ( seksi-lalu 
lintas ) secara yuridis hak milik telah berpindah kepada 
si pembeli-sewa. Oleh karena itu sebenarnya perjanjian se- 
wa-beli tidak sesuai apabila diterapkan untuk jual- beli 
kendaraan bermotor, dimana pelaksanaan balik-namanya dila
kukan sebelum angsuran dibayar lunas.

Dalam perjanjian sewa-beli mobil, pihak penjual 
seringkali menggunakan perjanjian baku yang digunakan un
tuk raenuangkan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan 
secara sepihak oleh pihak penjual. Isi syarat-syarat ter
sebut yang penting adalah ketentuan mengenai terjadinya 
wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli-sewa.
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Pembatalan perjanjian sewa-beli mobil di Toko 
Louvre di Surabaya dilakukan apabila pihak pembeli-sewa 
sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan pembayaran angsu
rannya* Pembatalan ini kemudian dipakai sebagai dasar un
tuk menarik kembali mobil yang dikuasai oleh pembeli-sewa 
tersebut, Hal ini menunjukkan bahwa pembeli-sewa berada 
dalam posisi yang le'bih rendah daripada pihak penjual.

Dalam praktek di Toko Louvre, pelaksanaan penari
kan kembali atas mobil yang dikuasai oleh pembeli-sewa di
lakukan sendiri oleh Toko Louvre tanpa melalui prosedur 
lewat pengadilan. Dan apabila dikhawatirkan ada hal-hal 
yang membahayakan dalam pelaksanaan tersebut akan diminta- 
kan bantuan polisi setempat yang ditunjuk oleh Toko Louvre.

2. Saran
Sayang sekali dalam perjanjian sewa-beli yang te

lah hidup lama dan berkembang di negara kita ini sampai 
sekarang masih belum ada undang-undang atau peraturan la
in yang mengaturnya. Sehingga'agar tidak terjadi masalah 
yang rumit ai dalam pelaksanaan sowa-beli ini, misalnya, 
dalam hal "pengenaan denda11 oleh pihak penjual, "pembata- • 
lan perjanjian", ’’pensitaan kendaraan", dan sebagainya 
maka hendaknya Pemerintah Indonesia segera membentuk undang- 
undang yang wengatur hal-hal tersebujt di atas, agar apabi
la terjadi persengketaan dapat segera diselesaikan mela
lui aturan yang pasti.

Oleh karena secara yuridis hak milik atas mobil te
lah berpindah kepada pembeli-sewa tatkala mobil tersebut
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didaftarkan ai kepolisian atas nama pembeli-sewa, Untuk 
itulah hendaknya pendaftaran mobil tersebut dilakukan apa
bila pembeli-sewa sudah melunasi harga belinya, sebab di 
dalam perjanjian sev/a-beli terdapat prinsip Dahwa hak mi
lik baru berpindah setelah harga beli dibayar lunas oleh 
pihak pembeli-sewa.

Sebelum terbentuk undang-undang yang mengatur sev/a- 
beli, hendaknya apabila ada persengketaan mengenai sewa- 
beli diselesaikan melalui pengadilan. f^arena masalah pe
laksanaan suatu perjanjian, para pihak tidak diperbolehkan 
bertindak sendiri tanpa melalui aturan permainan yang ber- 
laku. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa terse- 
but dapat mendidik anggota masyarakat kita menuju ke arah 
tercapainya kesadaran hukum yang tinggi sesuai dengan ci- 
ta-cita bangsa Indonesia.

Di dalam penyelesaian sengketa masalah perjanjian 
sev/a-beli dan pelaksanaan sev/a-beli tersebut, hendaknya ha
kim tidak semata-mata melihat isi perjanjian tersebut apa 
adanya, tetapi lebih raeneliti unsur kepentingan para pi
hak karena menurut kenyataannya, para pihak di dalam per
janjian sewa-beli mobil Ini berada dalam posisi yang ber- 
beda, yaitu pihak pembeli-sewa berada ai dalam posisi yang 
lebih rendah.
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S U R A T - K U A S A

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a  : INDfcAWAN.
Pekerjaan

Aiam atA iam at : J L .^ A K M O P M M A I■L.-OAKMOPi'JKMAI TIMUR 1/12A,SURABAYA.
.Dengan ini member i kuasa penuh serta tak dapat dicabut kepada :

Untuk dan atas nama pemberi kuasa m embeli, baik secara sewa-beli, 
atau angsuran atas kendaraan bermotor :

dan sekaligus menjamin kendaraan bermotor yang dibeli tersebut ke
pada siapapun juga.-
dan juga penerima kuasa berhak dan berwenang untuk pinjam uang 
guna membeli kendaraan bermotor tersebut atas nama pemberi kuasa. 
Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak dan berwenang m em - 
berikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menan- 
datangani surat-surat yang diperlukan sehingga tercapai maksud dan 
tujuan pemberian kuasa tersebut.
Dan untuk mana pemberi kuasa akan menyetujui segala syarat-syarat 
dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa kepada pi
hak lain guna tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa tersebut. 
Dem ikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai 
bukti dimana diperlukan.

N a m a
Jabatan

Aiam at

TAUFIK £iOL‘;;iLO.K.
MANAGE LOUVRi-j KOBILi: GALES. 
JL.TUNJUKGAN N0.6,SUKABAYA.

Merk

Type

No. Rangka 

No. Mesin 

Warna

: 0602^5.
: 056521.9. 
: . .White,
: 1 V o kmTahun

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

(T A U F IK  S Q J .S IL O .K L _  ) J.NDELAAi’ AN



S U R A T  - P E R N Y A T A A N .

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a  : Y.UJi IK  l.C 0 .1 * .

A 1 a m a t : JL. NO.6,. U'CAH YA.

berdasarkan Surat Kuasa dari Sdr.II)!'; 
kepada kami tertanggal 1 Hoi 1964. 
ini menyatakan bahwa sebuah mobil :
- Merk •rr -.’r•'{.*/, :t.i
- Jenis 0 . ■. P „

Type BJ 40.
Tahun 1 9 ( 5  4.
No. Rangka
No. Mesin 0^65219.
Warna •'..•:.aito#
Atas Nama

- No. Polisi

dengan

yang dibeli dari kami telah dijaminkan oleh : LdUVRE SALES •
......................  kepada WWJkTl AEASXJ& jSJUW&AYA.
untuk memperoleh Car Loan.

Apabila B.P.K.B. dan surat-surat lain yang berhubungan de 
ngan kendaraan tersebut telah selesai, kami hanya akan menye
rahkannya kepada : f'W’jllVl'X .QQ"J*lQ‘iQU'i .AUW, Al;JVv'.’.YA».....
saja dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk pemilik kenda
raan tersebut.

Surabaya, 1 Mei 1984.

( T.-OTTK 'C TilUiJr )



HAIAM AN PERTAMA

PERJANJIAN SEWA -  BELI
N o .........................................  .... .............

M i L 1 K
PFI

Vang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ........................

Aiamat

-  Selanjutnya disebut pihak pertama

II. Nama : ..........................................
Pekerjaan

p e r p i m f a k a a n  
*U N ivtRsit a s  a i r l a n g g a  

S U R A B A Y A

Aiamat

— Selanjutnya disebut pihak kedua

Para pihak-pihak menerangkan bahwa dengan ini pihak pertama menjual secara sewa - beli kepada pihak kedua yang menyatakan telah 

mernbeli secara sewa • beli dari pihak pertama, sebuah kendaraan berm otor seperti dibawah ini.

J e n i s . J
Merk /  Type ....
Tahun

B.P.K .B. No.

Rangka No. :0&Q£&...
Mesin N o . ;0565.ai9,
Polisi No.

perjanjian sewa ■ beli ini dilakukan

Petal 1.

Perjanjian sewa - beli ini telah terjadi dan diterima dengan harga R p . 1 ,7 .*  , V . . ' . Q . J ........

i ■ ,-i .,
dari jum lah mana telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebonyak R p. .............

( .L.ir.w.U.
dan untuk penerimaan mana surat perjanjian ini berlaku sebagai tanda penerimaan atau kwitansinya.

Pasal 2.

Sisa harga penjualan sebanyak R p . * ^ . * .......................  P T . T " . “ ..•..r.T.-.-......?;/. : Y'tn. I'HJU )V(JPl;;::=™=~ t , , 't. l i* m
........................I harus dilunaskan oleh pihak kedua secara meng-

PL IT A Hi :ff! '' 5P 'P
angsur ...... r.Tf,............... ( .................. .......V.'.. . . . J;ft.J... .................................................) kali, tiap-tiap bulan sekali dengan angsuran tiap

bulannya Rp. ........( =rr...IMA..i;.jV.ClJS..• ; t i < J . M .1.f . . . .. i
Pembayaran angsuran ini harus dilakukan pada tiap-tiap bulan. selambat-lambatnya pada tanggal : I ........... ? ! ...........................................) untuk

pertama kalinya pada t a n g g a l ^ * . . mb* ............ ... . Semua pembayaran oleh pihak kedua berdasarkan perjanjian ini harus dilakukan

di toko /  tempat tinggal pihak pertama dan untuk penerimaan mana akan diberikan kwitansi oleh pihak pertama atau kuasanya.

Pasal 3.

Bilamana pihak kedua tidak m em bayar salah satu angsuran tersebut dalam waktu ..r? ................hari setelah jatuh tem pohnya sebagai mana

ditetapkan diatas dalam hal ini lewatnya waktu saja telah member* bukti yang cukup bahwa pihak kedua tidak m em enuhi kewajibannya, dengan 

tidak diperlukan pernyataan bahwa ia melalaikan kewajibannya maka pihak kedua w ajib m em bayar denda sebesar R p . 2 .0 0 0 ,— (dua ribu rupiah) 

untuk setiap hari kelambetan kepada pihak pertama dan denda itu harus dibayar dengan seketika dan sekaligus. ^

Bilamana dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-tu rut setelah jatuh tem pohnya pihak kedua belum  juga melunasi angsuran tersebut diatas. maka 

perjanjian Sewa-beli ini menjadi berakhir dengan sendirinya dan dalam hal ini kedua belah pihak sepanjang perlu melepaskan peraturan-peraturan 

yang ditetapkan dalam pasal*pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang H uku m  Perdata dan pihak kedua harus dengan seketika menfcembalikan 

kepada pihak pertama apa yang disewa-belikan tersebut dalam keadaan baik, sedangkan uang yang telah diterima oleh pihak pertama dari pihak 

kedua dianggap sebagai ganti rugi dan pem bayaran uang sewa oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan karenanya tidak dapat d itun tu t/d im in ta  

kembali oleh pihak kedua, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Pasal 4.

Bilamana perjanjian Sewa-beli ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam pfesal 3 maka dengan ini pihak kedua sudah memberi kepada pihak 

pertama kuasa yang tidak dapat dicabut untuk pada sembarang w aktu m elakukan atau m enyuruh m elakukan penyerahan penguata kendaraan bar- 

m otor tersebut kepada pihak pertama atau secara langsung mengambil kendaraan tersebut dari penguasaan pihak kedua atau siapapun yang meme- 

gangnya jika perlu dengan jalan apapun secara paksa, dengan bentuan perantaraan A lat Kekuasaan Negara /  Polisi, kesemuanya atas retiko, akibat 

dan dengan beeya serta ongkosongkos yang sepenuhnya d ip iku l dan w ajib dibayar oleh pihak kedua.

Pasal S ..

Apa yang disewa-belikan, pada hari im telah diterim a oleh pihak kedua dalam keadaan baik tanpa suatu cacat serta lengkap dengan perslat- 

nya. Pihak pertama adalah tetap pem ilik daii kendaraan tersebut hingga pihak kedua melunaskan sisa harga sews-beli dan oleh karenanya pihak 

iua wajib memakai dan mem eliharanya sebagai Bapak Rum ah tangga yang baik. Sclama pihak kedua belum  melunaskan sita harga tew*-beli 

<a B .P .K .B . dari kendaraan tersebut harus diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama untuk dtsimpen.



HALAMAN KEDUA DAN TERAKHIR

Pawl 6.

Sfigora setelah pihak kedua melaksanakan semua kewajibannya berdaser perjanjian jni maka hak m ilik  etas kendaraan tersebut dengan sendiri- 

nya berpindah kepada pihak kedua tanpa diperlukan suatu pernyataan atau penyerahan dari pihak pertama dan 8 .P .K .6 . dari kendaraan tersebut 

harui segera diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Pasal 7.

Selama pihak kedua belum  menjadi pem iiik dari kendaraan be im otor tersebut, pihak kedua dUarang untuk memirtjam, menyewakan, m anyu- 

ruh pakai. m enjual, menggadaikan atau dengan cars apapun m em indahksn hak kepada pihak lain dan selanjutnya pihak kedua berkewajiban memper- 

baiki dan /  atau memperbaharut atflt-slat yang perlu teristimewa akan m em betulkan segala kerusakan disebabkan karena pemakaian, segala sesuatu- 

nya atas ongkos pihak kedua sendiri.

Pasal 0.

Tcrhitung mulai hari jni pihak kedua m em ikul segala tanggung jawab dan resiko mengenai kendaraan berm otor tersebut, w alaupun terjadi 

penurunan harga, kerusakan atau hilangnya kendaraan berm otor tersebut atau sebab apapun juga, pihak kedua tetap harus melaksanakan segala 

kewajibannya berdasar perjanjian ini. Pihak pertama tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Pasal 9.

Semua kewajiban yang hams dipenuhi oleh masing-masing pihak atas kakuatan perjanjian sewa-beli ini, tidak berakhir karena saiah satu 

pihak menmggal dunia, tetapi harus dipenuhi oleh ahli-waris dari yang meninggal dunia.

Pasal 10.

Kuasa-kuasa yang tcrm aktub dalam perjanjian ini, merupakan bagian yang terpenting dsn tidak terpisahkan dari petjanjian in>, yang tanpa 

ndonya kuasa-kuasa tersebut tidak akan d ibuatnya , dan oleh karenanya maka kuasa-kuasa mana tidak dapat ditarik kembah /  dicabut dan juga t<- 

dnk jk a n  berakhir karena sebab atau dasa* apapun yang ditetapkan dalam undang-undang yang dapat mengakhirkan suatu kuasa dan kuasa ini 

d ibenkan dengan hak substitusi.

Pasal 11.

Tentang perjanjian im don segaln akibatnya, para pihak-pihak m em ilih tempnt yang um um  dan ndak be»obah d>kantoi Pamtera Pengadilan

di ..................................................................................................................

□ctTMkirm perjanjian ini dibuat dengan sobenarnya untuk dipergunakan sebagai bukti yang syah dimana perlu.

L E G A L I S A S I

Nom er

Saya yang bertanda tangan dibawah in*.........................................................................................Notaris di ..........................................  menerangkan bahwa

saya, Notaris tctah terangkan isi surat tersebut diatas dengan jelas kepada 

1.

2 .

3.

4.

yang saya, Notaris kenal, setelah mana mereka m em bubuhi tanda tangan /  cap jum pol d'hadapkan saya, Notaris diatas surat tersebut.

NOTARIS

( )


