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ABSTRAK 

 

Saat ini banyak sekali biro jasa transportasi yang memberikan fasilitas 
serta layanan yang memadai. Sehingga banyak biro jasa transportasi 
berlomba untuk menjadi yang terbaik untuk melayani penyewa yang ingin 
melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi mobil. Hal ini dilihat 
oleh pengusaha biro jasa transportasi sebagai peluang yang baik untuk 
membuka usaha dalam melayani kebutuhan penyewa, salah satunya di CV. 
Fransoeva Jasa. Namun demikian berkembangnya usaha jasa rental CV. 
Fransoeva Jasa bukan berarti tidak ada masalah, terutama masalah hukum. 
Justru seiring dengan berkembangnya usaha, pada saat tertentu perusahaan ini 
pun sering mengalami persoalan-persoalan hukum yang timbul, misalnya 
pertikaian mengenai tanggung jawab atas perjanjian sewa-menyewa tersebut, 
bahkan tidak jarang penyelesaiannya melibatkan pihak berwajib atau aparatur 
penegak hukum seperti polisi dan tidak menutup kemungkinan berujung 
hingga pengadilan. Jika terjadi demikian, maka akan banyak menguras waktu, 
tenaga, bahkan biaya untuk proses penyelesaiannya. Dari latar belakang 
tersebut, maka penyusun menganggap perlu dilakukannya penelitian yang 
lebih mendalam terhadap praktik perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. 
Fransoeva Jasa berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan siapakah 
yang menanggung risiko apabila terjadi kerusakan mobil. 

Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini 
adalah Normatif Analisis, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan 
dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder mengenai asas kebebasan 
berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil. Sedangkan jenis 
penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
mencari sumber-sumber data langsung dari lapangan yaitu CV. Fransoeva. 

Hasil penelitian dari permasalahan di atas diantaranya adalah Pada 
dasarnya asas kebebasan berkontak itu adalah seseorang bebas membuat atau 
tidak  membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat 
perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-
undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian tersebut,  tetapi dalam 
kenyataannya pada CV. Fransoeva tersebut tidak terpenuhinya hak-hak 
diantara kedua belah pihak, hal tersebut disebutkan  dalam Pasal-pasal 
perjanjian yang ada pada CV. Fransoeva Jasa yaitu terdapat pada pasal 4, 
tetapi meskipun pihak kedua merasa dirugikan masih saja tetap menggunakan 
jasa sewa menyewa mobil karena pelayanan dan kelayakan obyek sewa 
(Mobil) sangat memadai. Selanjutnya mengenai risiko tanggung jawab 
apabila terjadi kerusakan dan kehilangan mobil akibat overmacht dipikul oleh 
pihak penyewa. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh pihak pemilik rental 
bahwa apabila terjadi atau timbul resiko dari mobil yang disewakan baik 
akibat perbuatan penyewa maupun keadaan memaksa atau overmacht, pihak 
penyewa tetap harus bertanggung jawab mengganti kerugian dari obyek yang 
diperjanjikan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak sekali biro jasa transportasi yang memberikan fasilitas-

fasilitas serta layanan yang memadai. Kini persaingan di bidang biro jasa 

transportasi sangat ketat. Sehingga banyak biro jasa transportasi berlomba 

untuk menjadi yang terbaik untuk melayani penyewa yang ingin melakukan 

perjalanan menggunakan alat transportasi mobil. Hal ini dilihat oleh 

pengusaha biro jasa transportasi sebagai peluang yang baik untuk membuka 

usaha dalam melayani kebutuhan penyewa yang akan mengunjungi tempat-

tempat wisata yang akan dituju. 

Tanpa sarana transportasi yang memadai maka akan sulit untuk 

menghubungkan seluruh daerah di kepulauan di negara ini. Kebutuhan 

transportasi merupakan kebutuhan yang urgen akibat dari aktivitas ekonomi, 

sosial, dan politik. Transportasi merupakan kerangka makro-ekonomi sebagai 

tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di 

perkotaan maupun di pedesaan.  

Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang 

peranan vital dalam mobilisasi fungsi distribusi antara daerah satu dengan 

daerah yang lain. Distribusi seperti barang, manusia, akan lebih mudah dan 

cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya 

sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan 



2 
 

berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk antara wilayah 

satu dengan wilayah lainya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata 

maupun hasil pembangunan yang ada.1 

Setiap tahun, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kendaraan 

bermotor baik roda dua, tiga maupun empat yang biasa dipergunakan lewat 

jalur darat semakin meningkat, hal ini mengingat tuntutan yang tinggi untuk 

memenuhi kebutuhan primer maupun sekundernya. Sedangkan kemampuan 

masyarakat untuk memiliki maupun melakukan perawatan terhadap sarana 

transportasi tersebut tidak mudah karena diperlukan anggaran  biaya yang 

cukup besar. Kondisi seperti ini, masyarakat biasanya mengambil jalan pintas, 

yakni dengan cara penyewa mobil di jasa persewaan mobil terdekat. 

Mengingat kebutuhan pasar yang semakin tinggi, dan harga mobil 

yang semakin mahal, maka peluang tersebut dimanfaatkan oleh para pihak 

untuk mencari keuntungan dengan cara menyediakan jasa transportasi berupa 

rental atau persewaan mobil, seperti yang dilakukan oleh CV. Fransoeva Jasa 

yang berkedudukan di kota Klaten, Jawa Tengah.   

Praktiknya sewa menyewa mobil  didahului dengan perjanjian2 tertulis 

dan ada pula dengan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis biasanya 

                                                            
1  http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-pengangkutan/transportasi-

sebagai-aktivitas/, diakses 26 April 2014 
2 Menurut J. Satrio perjanjian secara umum mempunyai arti sempit luas dan sempit. Suatu 

perjanjian dalam arti berarti setiap perjanjian yang berlaku akibat hukum sebagai yang 
dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, 
perjanjian kawin dll. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada 
hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti dimaksud oleh buku III 
B.W.Hukum Perjanjian dibicarakan sebagai bagian daripada hukum perikatan, sedangkan hukum 
perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara pihak di dalam 



3 
 

apabila si penyewa kurang begitu dikenal oleh si pemilik rental, demikian 

sebaliknya. Apabila perjanjian sewa menyewa3 dibuat secara tertulis, isi 

perjanjian sudah ditentukan secara sepihak yakni oleh si pemilik rental, dan 

pihak penyewa tinggal menyetujui atau menolak terhadap isi perjanjian yang 

telah ditentukan oleh pemilik mobil dalam hal ini pemilik rental, penyewa 

tidak diberi kesempatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Namun 

secara hukum dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, dimana 

para pihak yang membuat perjanjian ikut serta menentukan isi dari perjanjian 

yang akan disepakati bersama. 

 Namun demikian apapun jenis perjanjiannya yang jelas setiap 

perbuatan yang didahului oleh perjanjian akan menimbulkan hak dan 

kewajiban (prestasi)4 bagi para pihak. Prestasi yang muncul di antara kedua 

belah pihak, misalnya bagi pihak yang menyewakan mobil memiliki prestasi 

untuk menyerahkan barang (mobil) yang layak pakai kepada pihak penyewa 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan prestasi pihak 
                                                                                                                                                                   
perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Karena perjanjian 
menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian menimbulkan perikatan.Itulah sebabnya dikatakan bahwa perjanjian adalah salah satu 
sumber utama perikatan. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa perjanjian yang diatur 
dalam Pasal 1313 B.W. adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian obligatoir, 
Lihat J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya),  Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1992, hlm. 24. 

3 Menurut R. Subekti pengertian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 
KUHPerdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan 
dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi 
pembayarannya”, lihat R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. Kesepuluh, PT citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1995, hlm. 39. 

4 Maksud dari prestasi di sini adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu 
kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term”  
(masa) dan “condition” (kondisi) sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. 
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2011, hlm. 87. 
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penyewa adalah mempergunakan barang (mobil) yang disewanya dengan 

penuh tanggung jawab sesuai tujuan yang diberikan kepadanya, kemudian 

membayar harga sewa mobil sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dan 

berprestasi untuk mengembalikan mobil yang disewanya sesuai waktu yang 

telah disepakati dalam perjanjian tersebut. 

Sehingga faktanya tidak semua pihak penyewa melaksanakan 

kewajibannya atau prestasinya karena kesalahannya5, maka tujuan dari 

perjanjian tersebut menjadi tidak tercapai dan hal inilah yang kemudian 

menimbulkan masalah hukum (wanprestasi).6 Wanprestasi dapat dibedakan 

menjadi empat macam, yaitu: 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;  

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan;  

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;  

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.  

Apabila para pihak telah memenuhi empat macam pebuatan tersebut, 

maka para pihak dimaksud harus bertanggung jawab dengan cara: 

                                                            
5 Adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat: a) Perbuatan yang dilakukan harus 

dapat  dihindarkan; b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia 
dapat  menduga tentang akibatnya. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas 
yang  meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang hanya mencakup kelalaian 
saja.  Lihat R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Binacipta Anggota IKAPI, Bandung,  
1987, hlm. 17. 

6 Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Selain itu, 
yang dimaksudkan dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban 
sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang 
disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Subekti, Hukum Perjanjian,  Cet.  XII, PT. 
Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 45. 
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1. Pemenuhan perjanjian; 

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;  

3. Ganti rugi saja;  

4. Pembatalan perjanjian;  

5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.7 

Tindakan wanprestasi membawa akibat terhadap timbulnya hak bagi 

pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi  agar 

memberikan ganti rugi. Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu 

pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.  Tujuan hukum seperti 

ini menjadi harapan semua pihak terutama bagi penyedian jasa rental atau 

persewaan mobil, termasuk pemilik rental CV. Fransoeva Jasa bertempat di 

Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Pada saat ini permintaan sewa mobil kepada CV. Fransoeva Jasa semakin 

meningkat seiring semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat dan 

meluasnya relasi. Sehingga dalam satu bulan CV. Fransoeva Jasa rata-rata 

menerima permintaan rental mobil sebanyak 10 (sepuluh) hingga 15 (lima 

belas) unit. Sedangkan jumlah mobil yang tersedia masih terbatas.8 

Namun demikian berkembangnya usaha jasa rental CV. Fransoeva Jasa 

bukan berarti tidak ada masalah, terutama masalah hukum. Justru seiring 

dengan berkembangnya usaha, pada saat saat tertentu perusahaan ini pun 

sering mengalami persoalan-persoalan hukum yang timbul, misalnya 

                                                            
7  Ibid, hlm 53. 
8Wawancara dengan Bapak Dwi, Pengelola CV. Fransoeva , Klaten, 29 April 2014.   
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pertikaian mengenai tanggung jawab atas perjanjian sewa-menyewa tersebut, 

bahkan tidak jarang penyelesaiannya melibatkan pihak berwajib atau aparatur 

penegak hukum seperti polisi dan tidak menutup kemungkinan berujung 

hingga pengadilan. Jika terjadi demikian, maka akan banyak menguras waktu, 

tenaga, bahkan biaya untuk proses penyelesaiannya.  

Dari latar belakang tersebut, maka penyusun menganggap perlu 

dilakukannya penelitian yang lebih mendalam terhadap praktik perjanjian 

sewa menyewa mobil pada CV. Fransoeva Jasa berkaitan berkaitan dengan 

asas kebebasan berkontrak dan siapakah yg menanggung risiko apabila terjadi 

kerusakan mobil. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni 

pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil antara penyewa dan perusahaan 

rental mobil dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 

sewa-menyewa mobil di CV. Fransoeva Jasa?  

2. Siapakah yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan 

kehilangan mobil akibat overmacht? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dilaksanannya atau tidak asas kebebasan 

berkontrak dalam sewa-menyewa mobil di CV. Fransoeva Jasa di 

Kab. Klaten Jawa Tengah. 

b. Untuk mengetahui siapa yang menanggung resiko apabila terjadi 

kerusakan dan kehilangan mobil akibat overmactht. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu: 

a. Secara Teoritis 

Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan 

hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai 

dilaksanakan atau tidaknya asas kebebasan berkontrak dalam 

perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Fransoeva Jasa, serta dapat 

menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat 

dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan asas berkontrak 

dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Fransoeva Jasa di Kab. 

Klaten Jawa Tengah. 

b. Secara Praktis 

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para 

pembaca pada umumnya, termasuk masukan bagi petugas CV. 
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Fransoeva Jasa. Dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang 

tepat dan efisien guna menangani resiko–resiko yang mungkin terjadi 

akibat overmacht. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sewa menyewa dan segala macam problematikanya memang menarik 

untuk dibahas walaupun jumlahnya sangat sedikit. Adapun beberapa literatur 

mengenai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa 

menyewa mobil  di antaranya sebagai berikut: 

Skripsi yang berjudul “ Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada PT. Virgo 

Tour Dan Trevel Di Yogyakarta” yang disusun oleh Liana Marselina tahun 

2004 Universitas Proklamasi 45. Menyimpulkan bahwa pentyelesaian dari 

terjadinya kerusakan pada bus yang disewakan, tetapi penyewa tidsak bersedia 

mengganti biaya perbaikan atas kerusakan dengan rincian 50%-50% adalah 

bukan merupakan penyelesaian secara hukum, tetapi penyelesaian yang 

dilakukan adalah melalui suatu cara kekeluargaan yaitu dengan cara 

musyawarah dan mufakat, sehingga masalah tersebut tidak dibawa ke 

pengadilan. Sedangkan skripsi saya menerangkan tentang Bahwa perjanjian 

sewa menyewa tersebut berasal dari asas kebebasan berkontrak, hal mana 

termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam 

penelitian ini ternyata masih keliru dalam pelaksanaan asas kebebasan 

berkontrak, termasuk CV. Shandi Mocha Jaya, hal ini berkaitan dengan unsur-

unsur yang terdapat pada perjanjian sewa-menyewa, seperti halnya dalam 
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keseimbangan antara para pihak terhadap hak dan kewajiban yang termuat 

dalam Pasal-Pasal pada perjanjian sewa menyewa tersebut. Perjanjian sewa-

menyewa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan demi hukum karena 

kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH 

Perdata tersebut tidak dapat terwujud secara murni. 9 

Tesis yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa 

Menyewa Mobil di Kota Magelang” disusun oleh Bagus Aldrian tahun 2011 

Universitas Negeri Semarang. Dalam tesis yang disusun Bagus Aldrian 

memiliki kesamaan dalam pembahasan skipsi yang akan saya susun tentang 

masalah penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa.10 

Skripsi yang berjudul “Upaya Perusahaan Rental untuk Menyelesaikan 

Wanprestasi dan Overmacht yang Berupa Kerusakan pada Perjanjian Sewa 

Menyewa Mobil (Studi Kasus di Daniswara, Adfan, Nagoya Transport Rent 

Car Yogyakarta)” disusun oleh Lukman Yuwono tahun 2013 Universitas 

Brawijaya Malang. Dalam skripsi yang disusun oleh Lukman Yuwono 

memiliki kesamaan dalam pembahasan upaya penyelesaian sengketa bila 

terjadi overmacht dalam perjanjian sewa menyewa.11 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian 

Wansprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car 

                                                            
9  Liana Marselina, “Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada PT. Virgo Tour dan Trevel di 

Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, 2004. 
10Bagus  Aldrian, “ Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota 

Magelang”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011. 
11 Lukman Yuwono, “Upaya Perusahaan Rental untuk Menyelesaikan Wanprestasi dan 

Overmacht  yang Berupa Kerusakan  pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus di 
Daniswara, Adfan, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Malang, 2013. 
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Yogyakarta)”.  Yang disusun oleh Emi Faozah, Tahun 2013 Unuversitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini menerangkan bahwa penyelesaian 

wansprestasi dalam perjianjian sewa menyewa mobil, berbeda-beda sesuai 

bentuk wansprestasinya, penyelesaian wansprestasi ini melalui beberapa 

tahap. Untuk menyelesaiakn pembayaran sewa ditempuh cara penyelesaian 

yaitu: pihak rental memberi kelonggaran selama beberapa hari, misalnya 3 

hari, jika dalam batas itu penyewa belum melunasi pembayaran maka 

dilakukan musyawarah, kesepakatan dan dibuat keputusan. Penyelesaian 

wansprestasi tersebut dapat dibenarkan hukum Islam, karena penyelesaian 

wansprestasi ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk 

memperoleh keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak ada salah satu 

pihak yang terdzalimi, selain itu penyelesaian wansprestasi ini dilakukan atas 

dasar kemaslahatan, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Sedangkan skripsi saya menitikberatkan pada asas berkontrak dalam  

perjanjian sewa menyewa mobil.12  

Skripsi yang berjudul “Resiko dalam Perjanian Sewa Menyewa Mobil 

di Kabupaten Sleman”, yang disusun oleh Amin Adi Nugroho, tahun 2012 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini menerangkan tentang 

masih terjadinya kelemahan-kelemahan dalam aturan hukum formal yang 

belum secara penuh melindungi penyewa, masih dijumpai penyewa yang 

mengalami kerugian baik dalam hal ganti kerugian yang disebabkan adanya 

kerusakan bukan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian sewa 
                                                            

12  Emi Faozah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wansprestasi sewa mobil 
(Studi Kasus di Bamb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”, Skripsi, Fakultas Hukam Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013. 
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menyewa tersebut. Sedangkan skripsi saya menerangkan tentang bagaimana 

asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa menyewa mobil akibat 

overmacht.13  

E. Kerangka Teoretik 

Istilah perjanjian terambil dari kata dasar “janji”, artinya ucapan yang 

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Setelah mendapat 

awalan per dan akhiran an, “perjanjian” diartikan sebagai sebuah persetujuan 

(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.14 

Menurut bahasa Belanda kata tersebut sepadan dengan “overeenkomst" yang 

artinya setuju atau sepakat. Para ahli hukum agak sedikit berbeda pendapat 

ketika menterjemahkan kata “overeenkomst" ke dalam bahasa Indonesia, 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Subekti tidak 

dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Hal ini 

tidak menjadi persoalan, sebab suatu perjanjian disebut sebagai persetujuan 

karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sama halnya 

dengan Achmad Ichsan dalam buku Hukum Perdata IB menterjemahkan 

dengan "Persetujuan".15 

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian 

perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang 

                                                            
13   Amin Adi Nugroho, “Resiko dalam Perjanjian Sewa menyewa Mobil di Kabupaten 

Sleman”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012. 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) dalam http://kbbi.web.id/, diakses 6 Juni 2013.  
15 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1987),  hlm. 1. 
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bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.16 dua pihak sepakat untuk 

menentukan peraturan hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang 

mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban, kalau kesepakatan 

ini dilanggar maka si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi. 

Sedangkan Pasal 1313 KUHPerdata telah menjelaskan tentang kata 

perjanjian yang didefinisikan dengan “suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”17 

Perjanjian sebagaimana tertuang di atas harus dibangun berdasarkan asas-asas 

perjanjian.18 Adapun asas-asas dimaksud adalah:  

1. Asas Kebebasan Berkontrak.  

Buku III KUHPerdata menganut asas “kebebasan” dalam hal 

membuat perjanjian (beginsel der contractvrijheid). Asas ini dapat 

disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa "Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya".19 Sebenarnya yang dimaksudkan 

                                                            
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

1999),  hlm. 110. 
17 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ( Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 2002), hlm. 338. 
18Kamus Besar Bahasa Indonesia kata asas diartikan dengan “dasar”, yakni sesuatu yg 

menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Sudikno  asas hukum diartikan dengan 
“suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi  pembentukan hukum positif”. 
Maka dengan demikian asas hukum tersebut pada  umumnya tidak tertuang di dalam peraturan 
yang konkrit akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi  
pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan konkrit. Lihat 
Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 
33. 

19 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT 
Pradnya Paramita, 2002), hlm. 342. 
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dalam pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian 

“mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.20 

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menjelaskan tentang asas 

kebebasan berkontrak pada dasarnya setiap orang bebas untuk 

mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Perjanjian berisi kaedah 

tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian: berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang 

harus dilaksanakan21. 

2. Asas Konsensualisme. 

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya".  Kata "…yang dibuat secara sah…" pada pasal tersebut 

harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang 

mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya 

perjanjian. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu 

mengandung arti bahwa perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai 

kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian dan 

                                                            
20 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, cet. XXIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 

127. 
21 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar..., hlm. 112. 
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tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-

undang.  

3. Asas Pacta Sunt Servanda/ Kekuatan Mengikatnya Perjanjian. 

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata 

yang simpulan maknanya dapat diambil dari kalimat"…berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adanya asas pacta sunt 

servanda berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka 

buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di 

antara para pihak tersebut dianggap melanggar Undang-Undang yang 

tentunya akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu akibat dari asas pacta 

sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa 

persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) 

KUHPerdata yaitu "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".  

4. Asas Itikad Baik.  

Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”, artinya seorang atau lebih apabila 

mengadakan perjanjian harus didasarkan pada kejujuran dan kejujuran itu 

merupakan sikap batin pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Itikad 

baik seperti ini dikenal dengan istilah itikad baik subyektif. Selain itu 

dikenal pula itikad baik obyektif, maksudnya bahwa  pelaksanaan suatu 
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perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang 

dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.  

Sebuah perjanjian, di samping harus dibangun di atas asas-asas yang 

telah disebutkan di atas, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang 

telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut dijelaskan bahwa 

perjanjian akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Adanya kata sepakat, artinya adanya kecocokan antara kehendak/ 

kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.22 

Mengenai kapan 'sepakat' antara kedua belah pihak terjadi, belum ada 

kata sepakat di antara para sarjana disebabkan dalam praktek apa yang 

dinyatakan seseorang itu belum tentu sesuai dengan kehendaknya, 

terutama apabila kehendak seseorang dinyatakan secara tidak 

langsung. Untuk menentukan kapan 'sepakat' terjadi, para sarjana 

menyelesaikannya dengan mengemukakan berbagai teori, antara lain: 

a. Teori Kehendak (wilstheorie), maksudnya jika seseorang 

mengemukakan sesuatu pernyataan yang berbeda dengan apa 

yang dikehendaki, maka yang bersangkutan tidak terikat pada 

apa yang dinyatakannya tersebut. 

b.  Teori Pernyataan (verklaringstheorie), maksudnya kebutuhan 

masyarakat menghendaki bahwa seseorang dapat berpegang 

kepada apa yang dinyatakan tanpa menghiraukan apakah yang 

                                                            
22 R.M. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, (Bandung :Tarsito,  1985), hlm. 86. 
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dinyatakan itu sesuai dengan kehendak masing-masing atau 

tidak.  

c. Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie), menurut teori ini, 

kata sepakat terjadi jika ada kepercayaan yang secara objektif 

dapat dipercaya. 

d. Teori Ucapan (uitingstheorie), dalam teori ini dijelaskan bahwa 

kata sepakat terjadi pada saat orang yang menerima penawaran 

telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui 

penawaran tersebut. 

e. Teori Pengiriman (verzendingstheorie), menurut teori ini kata 

sepakat terjadi pada saat dikirimkannya surat jawaban. 

f. Teori Pengetahuan (vernemingstheorie), teori ini mengatakan 

bahwa kata sepakat terjadi setelah orang yang menawarkan 

penawarannya disetujui. 

g. Teori Penerimaan (ontvangstheorie), menurut teori ini, kata 

sepakat terjadi pada saat diterimanya surat Jawaban. 

h. Teori Penerimaan (ontvangstheorie) Berdasarkan teori ini, kata 

sepakat terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan 

penawaran oleh orang yang menawarkan.23 

Cakap untuk membuat perjanjian, maksudnya bahwa setiap 

orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah 

dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 

                                                            
23 R. Setiawan,  Pokok-Pokok Hukum Perikatan ..., hlm. 57. 
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tahun24. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang 

dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah: 

a. Orang yang belum dewasa. 

b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. 

c.  seorang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang 

undang telah dilarang membuat perjanjian tertentu.25 

2. Suatu hal tertentu, maksudnya bahwa salah satu syarat sahnya 

perjanjian adalah obyek tertentu26. Syarat mana ditegaskan oleh Pasal 

1333 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwa tidak hanya obyek harus 

tertentu syaratnya, tetapi meliputi juga  benda-benda yang jumlahnya 

pada saat dibuat perjanjian belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian 

ditentukan atau dihitung. Pasal 1332 KUHPerdata menetapka hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan 

obyek perjanjian. Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan bahwa barang-

barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek 

perjanjian. 

3. Suatu sebab causa yang halal, artinya sebab merupakan tujuan dari 

perjanjian. Hal ini berbeda dengan motif yang merupakan alasan yang 

mendorong batin seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Sah atau 

tidaknya suatu causa perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat. 

                                                            
24 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 

hlm. 92. 
25 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 

hlm. 45. 
26  Pasal 1320 KUHPerdata. 
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Perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka 

dalam pelaksanaannya harus memenuhi prestasi. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1234 yang menjelaskan bahwa: 

a. perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan sesuatu 

b.  perjanjian untuk berbuat sesuatu 

c.  perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yang disebut 'prestasi27. 

Apabila prestasi sebagaimana tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, 

maka akibatnya akan terjadi wanprestasi. Maka dalam keadaan demikian, 

wanprestasi dilakukan debitur, maka tuntutan wanprestasi dapat ditujukan 

kepadanya dengan cara wajib untuk membayar ganti rugi, biaya, bunga bila ia 

wanprestasi  setelah ia dinyatakan lalai oleh kreditur tetap tidak melaksanakan 

perjanjian atau bilamana debitur tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang 

waktu  yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Oleh karena itu kreditur dapat 

menuntut debitur untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga apabila 

kreditur dapat membuktikan bahwa ada perjanjian, debitur tidak 

melaksanakan perjanjian atau wanprestasi, debitur telah dinyatakan lalai dan 

kreditur menderita kerugian karena debitur wanprestasi28.  

Menurut Subekti bahwa bentuk bentuk wanprestasi dapat terjadi 

apabila:29  

a. debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

                                                            
27 R. Subekti,  Hukum Perjanjian..., hlm. 36. 
28 R.M. Suryodiningrat,  Asas-asas Hukum Perikatan..., hlm. 24. 
29 R. Subekti,  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., hlm. 45. 
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b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

d. melakukan sesuatu yang menurutperjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Selanjutnya ada istilah overmacht atau sering diartikan sebagai 

“keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang 

untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tak terduga 

pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak 

dalam keadaan beritikad buruk. 

Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan overmacht 

tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya, maka hal tersebut 

haruslah dinegosiasi oleh para pihak. 

Peristiwa overmacht tersebut tidak kedalam asumsi dasar (basic 

assumption) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Adapun dalam 

Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata hanya mengatur masalah keadaan memaksa 

dalam hubungan dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi 

perumusan dalam kedua pasal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam mengartikan keadaan memaksa pada umumnya. Lebih lengkapnya 

dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengatur sebagai berikut: 

Pasal 1244 “debitur dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga 

apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu 
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yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak 

terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu 

pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” 

Pasal 1245 “tidak ada biaya ganti rugi dan bunga, harus digantinya, 

apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran keadaan suatu kejadian 

tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu 

yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan 

perbuatan yang terlarang. 

Menurut sifatnya keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak 

(absolut), yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan 

perjanjiannya. Misalnya, barangnya sudah hapus karena bencana alam. Tetapi 

ada juga yang bersifat tidak mutlak (relatif), yaitu berupa suatu keadaan di 

mana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-

pengorbanan yang sangat besar dari hak si debitur.30 

Selanjutnya dalam overmacht juga terdapat pengaturan untuk kontrak 

tertentu. Maksudnya adalah terdapat Pasal-pasal khusus dalam KUHPerdata 

yang mengatur keadaan memaksa, khusunya pengaturan resiko sebagai akibat 

dari peristiwa overmacht tersebut. Salah satunya mengatur mengenai kontrak 

atau perjanjian sewa menyewa. Pengaturan overmacht dalam kontrak sewa-

menyewa terdapat dalam Pasal 1553 KUHPerdata. Pasal 1553 KUHPerdata 

tersebut selengkapnya berbunyi: 

                                                            
30 Ibid,  hlm. 150. 
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“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan samasekali 

musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak 

sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum.” 

“jika  barangnya  hanya  sebagian  musnah,  maka  pihak  

penyewa  dapat  memilih  menurut keadaan  apakah  dia  akan  

meminta  pengurangan  harga  sewa,  ataukah  dia  akan  meminta 

pembatalan sewa-menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak 

berhak untuk meminta ganti rugi.” 

Ketentuan  risiko  dalam  kontrak  sewa-menyewa  seperti  terlihat  

dalam  Pasal  1553  KUHPerdata  tersebut  diatas  menempatkan  kedua  belah  

pihak  untuk  menanggung  risiko  dari keadaan memaksa, tanpa adanya hak 

dari pihak  yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini  juga  

merupakan  ketentuan  yang  dapat dicontoh  bagi  penafsiran  risiko  dan 

overmacht untuk kontrak timbal balik lain selain dari kontrak sewa-menyewa 

tersebut.31 

Ruang lingkup perjanjian dapat terjadi di segala bidang, misalnya di 

bidang jual-beli, pinjam-pakai, tukar-menukar, sewa-menyewa dan berbagai 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Objek yang diperjanjikan dalam 

penelitian adalah sewa-menyewa, khususnya sewa-menyewa mobil. Pasal 

1548 KUHPerdata dijelaskan bahwa, “sewa-menyewa ialah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 
                                                            

31http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum 
perusahaan/kn_508_slide_force_majeure_dan_akibat-akibat_hukumnya.pdf. diakses 1 April,  
2014 
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pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu benda, selama waktu tertentu dan 

dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang lain itu disanggupi 

pembayarannya. Maka dari pengertian tersebut, sewa-menyewa terdapat 3 

(tiga) unsur yaitu  benda, harga, dan waktu32.  

Menurut Subekti perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian 

konsensuil, artinya perjanjian sewa-menyewa sudah  sah dan mengikat pada 

detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu,  benda dan 

harga, tidak termasuk unsur “waktu”. Karena unsur waktu, menurutnya bukan 

merupakan unsur dalam perjanjian sewa menyewa, sehingga dalam perjanjian 

sewa-menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang disewakan, 

asal sudah disetujui harganya untuk waktu tertentu.  

Terkait dengan sewa-menyewa, maka ada kewajiban yang harus 

dilakukan oleh pihak yang menyewakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

1550 KUHPerdata, bahwa: 

a. pihak yang menyewakan  wajib menyerahkan benda yang disewakan 

kepada penyewa. 

b. memelihara benda yang disewakan sedemikian sehingga benda itu 

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 

c. menjamin penyewa kenikmatan tenteram dari benda yang disewakan 

selama berlangsungnya perjanjian sewa-menyewa dan tidak adanya 

cacat yang merintangi pemakaian benda-benda yang disewa. 

                                                            
32 R.M.  Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikatan, (Bandung: Taristo, 1985), hlm. 44.  
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Selain kewajiban tersebut di atas kewajiban lain bagi pihak yang 

menyewakan telah diatur pula dalam Pasal 1551 dan 1583 KUHPerdata. 

Dalam Pasal 1551 KUHPerdata dijelaskan bahwa, “pihak yang menyewakan 

diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpilihara 

segala galanya. Khusus mengenai kewajiban pihak yang menyewakan untuk 

menjamin penyewa dari adanya cacat pada benda yang disewakan, apabila 

cacat tersebut menimbulkan kerugian bagi si penyewa, maka menurut Pasal 

1551 dan 1552 KUHPerdata, maka kepada pihak yang menyewakan 

diwajibkan untuk memberi ganti rugi.  

Jika pihak yang menyewakan telah memenuhi prestasinya, maka ia 

berhak untuk mendapat prestasi dari orang lain. Menurut Suryodingrat bahwa 

hak orang yang menyewakan adalah menerima uang sewa yang harus dibayar 

oleh penyewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa menyewa, 

serta mendapat hak pandbeslag, yakni penyitaan yang dilakukan oleh 

pengadilan atas permohonan yang menyewakan mengenai perabot-perabot 

rumah yang disewakan dalam hal penyewa menunggak uang sewa rumah 

untuk dilelang dalam hal penyewa tidak membayar lunas tunggakan uang 

sewa itu. 33 

Sebagaimana kewajiban pihak yang menyewakan, penyewa pun 

memiliki keajiban kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1560 

KUHPerdata. Dalam pasal ini menjelaskan tentang pengaturan kewajiban 

utama bagi penyewa, yakni untuk memakai benda yang disewa sebagai 

                                                            
33 Ibid,  hlm. 53. 
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seorang "bapak rumah yang baik" sesuai dengan tujuan  yang diperuntukkan 

berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dan membayar uang sewa pada waktu-

waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. 

Menurut Subekti yang dimaksud dengan memakai benda yang disewa 

sebagai seorang "Bapak rumah yang baik" adalah kewajiban untuk 

menggunakan benda seakan-akan benda kepunyaannya sendiri.34 Apabila 

kewajiban kewajibannya telah terpenuhi, maka penyewa pun mendapat hak 

dari orang yang menyewakan. Menurut Suryodiningrat bahwa hak penyewa 

adalah mendapatkan benda dalam keadaan terpelihara sehingga benda itu 

dapat dipergunakan untuk keperluan yang diperjanjikan dan hak jaminan dari 

yang menyewakan mengenai ketentraman dan damai dan tidak adanya cacat 

yang merintangi pemakaian barang yang disewanya.35 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan penyusun lakukan ini termasuk penelitian 

lapangan (field research), yaitu mencari sumber-sumber data langsung 

dari lapangan yaitu CV. Fransoeva. 

 

 
                                                            

34 R. Subekti,  Hukum Perjanjian.…, hlm. 43. 
35 R.M. Suryodiningrat,  Asas-Asas Hukum Perikatan ..., hlm. 49. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian 

Normatif Analisis, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan 

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian 

ini menggambarkan analisis mengenai asas kebebasan berkontrak 

dalam perjanjian sewa-menyewa mobil CV. Fransoeva Jasa dengan 

didasarkan pada Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata tentang asas 

kebebasan berkontrak. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai jenis penelitian yang mengarah pada penelitian lapangan 

maka sumber data primer diperoleh melalui obyek penelitian dengan 

cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (interview). Observasi 

merupakan pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara 

mengamati langsung obyek datanya. Dokumen yaitu pengumpulan 

data dengan penelitian literatur seperti data wawancara (interview) 

personal yang akan dilakukan kepada beberapa nara sumber yang 

terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

manager CV. Fransoeva Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 

Sumber data sekunder adalah kajian pustaka yang membahas dan 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
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4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada CV. Fransoeva 

Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah dengan didasarkan pada 

KUHPerdata. 

5. Analisa Data 

Untuk menganalisa data, penyusun menggunakan analisa data 

kualitatif  dengan metode induktif. Yaitu menganalisa data dari fakta 

atau keadaan yang ada di lapangan kemudian ditarik simpulan 

berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya, yaitu menganalisa 

mengenai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa 

mobil CV. Fransoeva Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembagian skripsi ini dibagi menjadi menjadi 5 bagian, antara bab 

yang satu dengan yang lainya saling berkaitan. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, membahas mengenai Tinjauan Umum Perjanjian, yaitu 

pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, 

pelaksanaan perjanjian, berakhirnya perjanjian, tanggung jawab, 
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wanprestasi, overmacht, dan resiko. Dan Tinjauan Umum Asas Kebebasan 

Berkontrak, yaitu pengertian asas kebebasan berkontrak, dasar hukum asas 

kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata.  

Bab ketiga membahas tentang Gambaran mengenai CV. Fransoeva 

Jasa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, yaitu sejarah mengenai CV. 

Fransoeva Jasa, pengertian perjanjian sewa menyewa, Subjek dan objek 

perjanjian sewa menyewa, bentuk dan sifat perjanjian sewa menyewa, hak 

dan kewajiban yang menyewakan, hak dan kewajiban pihak penyewa dan 

berakhirnya perjanjian sewa menyewa. 

Bab keempat, membahas mengenai analisis asas kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil CV. Fransoeva Jasa 

dan siapa yang menanggung risiko apabila terjadi kerusakan dan 

kehilangan mobil akibat overmacht, yang meliputi analisis mengenai asas 

kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil CV. 

Fransoeva Jasa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap terjadinya 

risiko kerusakan dan kehilangan mobil akibat overmacht 

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya asas kebebasan berkontak itu adalah seseorang bebas 

membuat atau tidak  membuat perjanjian, bebas menentukan isi 

berlakunya dan syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan 

bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk 

perjanjian tersebut,  tetapi dalam kenyataannya pada CV. Fransoeva 

tersebut tidak terpenuhinya hak-hak diantara kedua belah pihak, hal 

tersebut disebutkan  dalam Pasal-pasal perjanjian yang ada pada CV. 

Fransoeva Jasa yaitu pada pasal 4, tetapi meskipun pihak kedua merasa 

dirugikan masih saja tetap menggunakan jasa sewa menyewa mobil karena 

pelayanan dan kelayakan obyek sewa (Mobil) sangat memadai. 

2. Tanggung jawab risiko apabila terjadi kerusakan dan kehilangan mobil 

akibat overmacht dipikul oleh pihak penyewa. Hal ini sebagiamana 

dinyatakan oleh pihak pemilik rental bahwa apabila terjadi atau timbul 

risiko dari mobil yang disewakan baik akibat perbuatan penyewa maupun 

keadaan memaksa atau overmacht, pihak penyewa tetap harus 

bertanggung jawab mengganti kerugian dari obyek yang diperjanjikan 

tersebut. 
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B. Saran 

Setelah dilakukan penelitian secara menyeluruh dan berangkat dari 

hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah: 

1. Penerapan kontrak standart sebaiknya tidak secara mutlak pelaku usaha 

mendominasi klausul-klausul dalam perjanjian, namun juga harus 

memperhatikan hak-hak bagi pihak konsumen sehingga merasa nyaman 

dan menciptakan kesederajatan di antara masing-masing pihak. 

2. Sebaiknya pihak penyewa atau perusahaan harus melakukan pengecualian 

tentang tanggung jawab ganti kerugian terhadap risiko apabila terjadi 

kerusakan dan kehilangan mobil akibat overmacht sehingga tidak ada yang 

merasa dirugikan dan merasa nyaman di antara masing-masing pihak. 
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