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BABIV 


KESIMPULAN DAN SARAi'; 


4.1. KesimpuJo.n. 

a 	 Pacla kasus dikuasainya barang modal dalam peJjanjian sales and lease back oleh 

pihak ketiga, maka upaya bukum yang dapal dilakukan oleh lessor sebagai pihak 

yang dirugikan adalab mengajuklln gugatan ke pengadilan negen setempat. Gugatan 

tersebut berdasar pacla alasan bahwa pihak ketiga tersebut telah melakukan 

perbuatan melanggar hukum dengan menyandera alau menguasai barang yang bukan 

miliknya. Hal ini dengan mengingal babwa seorang pemilik yang sab mempunyai 

hal< kebendaan yang selalu mengikuti ke manapun benda itu berada. Dengan dasar 

gugatan adanya perbuatan melanggar hukum, lessor dapal menuntut ganti kerugian 

selia memohon agar hakim memerintahkan pihak ketiga tersebut untuk 

mengembalikan barang. Hal lain yang penting untuk diajukan dalam gugatan adalab 

permohonan agar hakim menyalakan sab dan berbarga alas sila revindicatoir, yaitu 

penyitaan alas barang bergerak milik lessor selalru penggugat yang berada pada 

kekuasaan pihak ketiga alau tergugat agar tidal< dipindahlangankan kepada orang 

lain. 

b. Dalam hal terjarli kasus barang modal yang dijadikan objek lease pada peJjanjian 

sales and lease back temyata telah dijadikan objek pula bagi peJjanjian sales and 

lease back dengan lessor lain, maka upaya hukum pertama bagi lessor yang 

dirugikan arlalab mengajukan pembatalan peJjlllljian. Pembatalan peJjanjian ini 
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didasarkan a1asan lelah teljadi penipuan. Penipuan ini barus dibuktikan bukan banya 

dipersangkakan. SelanjulDya dengan dasar yang sama, yaitu penipuan, lessor yang 

dirugikan dapat menJOhoQ pula agar hakim menghukmn lessee untuk membayar ganti 

kerugian akibat pelanggaran norma yang dilakukan olelmya Sebagai dasar hukum 

bagi gugatan ganti kerugian .akibat penipuan, lessor dapat menggunakan pasal 1453 

KUHPerdata Apabila ternyata lessee tidak sansgup membayar sedangkan dalam 

peljanjian tidak dicantumklll1 k1ausula mengenai jamimm, maka lessor dapat 

m~ukan permohonan untuk menyita barang-barang milik lessee sesuai dengan 

pasal 1131 KUHPerdata 

4.2. Saran. 

a. Lembaga leasing merupakan salah satn a1tematif pembiayaan yang dapat mendukung 

kemajuan perkonomian Indonesia. Sampai sekarang ini behlll1 ada satn perundang

undangan yang khusus mengatnr tentang leasing. Hal ini menyebabkan orang 

kadsngkala menjadi ragu-ragu untuk mengadakun tnmsaksi leasing ini dengan a1asan 

perlindurigan hulonnnya kurang jelas. Oleh sebab illl dilmrapkan pemerintah segera 

menyusun suatn perundang-undangan yang khusus mengatnr tentang masalah leasing 

ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibal di dalanmya 

b. 	Terhadap barang-barang milik lessor yang berada pada kekuasaan lessee. agar 

terlindwJg dari segala itikad buruk lessee maupun dari pihak lain, akan lebih baik 

j ilea barang modal diberi tanda alan tulisan yang menyalakan bahwa barang modal 

tersebut milik lessor dan dipergunakun untuk kepentingan lessee. Adapun tanda 
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tenabut milik lessor dan dipergunakan untuk kepantingan lessee. AdapWl tanda 

tersebut sebaiknya terbuat dan bahon yang tidal< mudah rosa!<, lepas, atau mudah 

dihilangkan. 

c. 	 Bagi lessor disarankan Wltuk lebih leliti dan berbati-hati dalam menyetujui 

permohomm atas transaksi leasing. Sikap saling percaya dalam suatu Irlmsaksi 

bisnis saa! ini bukanlah suatu hal yang dapat diterapkan begitu saja. Petjanjian 

dalam bentuk lertulis yang memuat segala klusula secarajelas dan mendetail sangat 

disarankan Wltuk mencegah segala kemungkirnm lerburuk yang dapat terjadi. 
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