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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan perkembangan era industri dan tenaga kerja yang ada di Indonesia, 

melatarbelakangi akan munculnya segenap peraturan yang mana berfungsi untuk 

menegakkan hukum yang berlaku. Sesuai dengan budaya hukum Indonesia 

hukum mesti runcing ke atas dan bawah, dalam artian tidak berat sebelah dan 

memihak kepada pihak yang memang membutuhkan perlindungan hukum 

tersebut. 

Pemakaian kendaraan perusaahan dalam dunia kerja, berguna untuk 

melindungi dan memperlancar akomodasi tenaga kerja dalam mencapi target 

pekerjaan yang menghubungkan subjek hukum yang satu dengan yang lainnya. 

Pemakaian sebuah kendaraan tentu dapat menimbulkan sebuah resiko dan 

dampak dari pemakaian tersebut. Maka dari itu untuk mengurangi dampak yang 

mengakibatkan sebuah kerugian, perlu dibuat sebuah kontrak yang didalamnya 

terkandung hal-hal yang menjadi acuan dan standar prosedural. Dalam sebuah 

kontrak guna mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua sehingga apabila 

kedepannya tejadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan maka, para pihak 

tersebut wajib hukumnya memenuhi syarat sah dari perjanjian tersebut.  

Memenuhi persyaratan yang sah dari sebuah perjanjian tentu dapat 

menegakkan sebuah hukum yang ada agar dapat berjalan dengan sebagaimana 

mestinya. Lahirnya sebuah syarat-syarat dari perjanjian terntu ada sebab akibat, 

yang mana salah satunya agar para pihak dapat menjalankan kewajiban dan 
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mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian 

tersebut. 

Dasar yang melatarbelakangi Penulis dalam mengangkat judul Penerapan 

Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan Perusahaan Berdasarkan Pasal 1740 

KUHPerdata pada CV. Esti Rizki Konstruksi ialah besarnya resiko yang 

didapatkan apabila prosedur penerapan Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan tidak 

diterapkan dalam perusahaan. Selain itu, timbulnya atas bentuk tidak tanggung 

jawab pada saat kendaraan mengalami kerusakan, sehingga perusahaan tidak 

memiliki landasan saat meminta pertanggungjawaban pemakai kendaraan. 

Adapun masalah lain yang timbul berupa terjadinya insiden kecelakaan, 

sehingga dalam melakukan proses klaim asuransi dang anti rugi masih belum 

terorganisir adanya tanggung jawab dari pemakai kendaraan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang dari adanya sebuah perjanjian dapat mencakup 

objek, hak dan kewajiban daripada parapihak. Terkandung di Pasal 1315 KUH 

Perdata menjelaskan sebuah panduan terhadap siapa dan apa, dari suatu 

perjanjian mempunyai kepentingan langsung dengan perjanjian mengikat para 

pihak sendiri adalah logis dalam artian hak dan kewajiban yang timbul dalam 

perjanjian hanya untuk para pihak tersebut.1 

Dengan adanya kontrak yang dibuat, adalah mungkin sebuah solusi 

terhadap masalah-masalah akan timbul, dapat mengurangi resiko yang terjadi di 

masa mendatang dan timbulnya keadaan yang lebih prosedural dengan adanya 

tanggung jawab bagi para pihak yang berkontrak dengan perusahaan. Kontrak 

sengaja digunakan sebagai bukti bagi mereka yang tertarik, sehingga jika salah 

                                                             
1 J. Satrio, 1994, Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

hal 63. 
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satu pihak ada yang dirugikan, telah memiliki bukti perlindungan untuk 

mengirim permintaan keadlilan kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, 

penulis mengambil judul dengan platform yang telah dideskripsikan  dengan 

sedemikian rupa agar dapat mengimplementasikan pada CV. Esti Rizki 

Konstruksi. 

B. Rumusan Masalah 

Dalam merumuskan masalah yang ada pada pada CV. Esti Rizki 

Konstruksi sehingga penulis dapat mengambil judul dan topik sebagai penelitian 

ialah sebagai berikut : 

1. Apa saja masalah yang sering dihadapi perusahaan dalam meminjamkan 

kendaraan operasional perusahaan kepada karyawan? 

2. Bagaimanakah bentuk dari penegakan hukum yang berlaku apabila karyawan 

tidak dapat menjaga kendaraan perusahaan dengan sebagaimana mestinya? 

3. Bagaimana pengambilan solusi oleh CV. Esti Rizki Konstrksi apabila 

kendaraan yang dipinjamkan kepada karyawan mengalami kerusakan? 

4. Bagaimana prosedur kontrak pinjam pakai sesuai dengan pasal 1740 

KUHPerdata apabila di implementasikan pada CV. Esti Rizki Konstruksi? 

C. Tujuan Proyek 

1. Tujuan Umum 

Memberikan penanganan terhadap masalah yang timbul selama ini, yang 

disebabkan oleh kurangnya aturan yang mengikat dan memaksa dalam CV. 

Esti Rizki Konstruksi terhadap peminjaman kendaraan perusahaan dengan 

Kontrak Pinjam Pakai, sehingga pihak perusahaan dapat meminimalisir 

resiko dan masalah yang timbul dikemudian hari. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk memberikan pembaharuan terhadap prosedural hukum yang telah 

berlaku kepada CV. Esti Rizki Konstruksi. 

b. Untuk menetahui pelaksanaan dan penegakan Kontrak Pinjam Pakai 

Kendaraan pada perusahaan sebagaimana dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Untuk memberikan tanggung jawab kepada pemakai kendaraan sehingga 

pihak perusahaan lebih teroganisir dalam menghadapi resiko dan masalah 

yang timbul dan memudahkan pihak perusahaan dalam mendata 

kewajiban dan hak yang akan didapatkan oleh si pemakai. 

d. Untuk mendata secara signifikan dan mendetail tentang pemakaian 

kendaraan yang tidak berdasarkan dengan kontrak pinjam pakai. 

e. Untuk mendalami lebih lanjut pertauran tentang pentingnya sebuah 

kontrak dibuat dan diterapkan dalam sebuah perusahaan. 

D. Manfaat Proyek 

1. Manfaat Untuk Perusahaan 

a. Memberikan sebuah pengetahuan hukum kepada pihak perusahaan dan 

karyawan terhadap sebab dan akibat adanya Kontrak Pinjam Pakai. 

b. Memberikan sebuah kemudahan kepada pihak perusahsaan dalam 

mengorganisir tanggung jawab pemakai kendaraan sehingga terjalinnya 

sebuah kemudahan dalam mengatasi masalah. 

c. Dapat mengoptimal kan prosedur Kontrak Pinjam Pakai dan hukum yang 

terkandung didalamnya. 
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d. Dapat menjalin sebuah kerjasama yang kontinuitas antara universitas dan 

perusahaan. 

2. Manfaat Untuk Mahasiswa 

a. Menghubungkan agar terjalinnya sebuah hubungan kerjasama antara 

Universitas Internasional Batam dan CV. Esti Rizki Konstruksi. 

b. Memberikan sebuah wadah untuk Penulis dalam mengimplementasikan 

ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. 

c. Mengetahui lebih detail terhadap prosedur Kontrak Pinjam Pakai dan 

bagaimana penerapannya dalm dunia praktek atau dunia kerja. 

d. Berkesempatan memberikan analisa dan menerapkan ilmu yang 

didapatkan semasa perkuliahan sehingga dapat berguna dengan 

sebagaimana mestinya didunia kerja. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang terdapat dalam Proposal Laporan Kerja Praktek 

diantaranya ialah pengertian kontrak, prosedur dalam berkontrak, pengertian 

kontrak pinjam pakai, pengertian kendaraan, prosedur kontrak pinjam pakai 

kendaraan, prosedur dalam pasal 1740 KUHPerdata. Berikut merupakan uraian 

singkat mengenai ruang lingkup yang terdapat berupa : 

1. Pengertian Kontrak 

Suku kata Kontrak berasal dari kata “contracts” dalam bahasa inggris 

yang artinya perjanjian atau persetujuan atau sepakat. Kontrak sama halnya 

dengan perjanjian sheingga dapat diartikan kontrak sama dengan perjanjian. 

Istilah yang sering dipakai pun ialah adanya dua orang atau lebih saling 
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berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan mengikat untuk para pihak.2  Tidak 

melupakan esensial yang mana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu 

dapat berupa persyaratan objektif dan subjektif. Masing-masing dari syarat 

tersebut tentu menghasilkan akibat hukum yang berbeda.  

2. Fungsi Kontrak 

Terdapat dua macam fungsi diantaranya adalah yuridiis dan ekonomis. 

Dengan adanya fungsi yuridis maka dapat memperoleh sebuah kepastian 

hukum kepada para pihak, sedangkan dalam sisi fungsi ekonomis, 

menemukan sebuah keahlian yang dari nilai penggunaan dari yang awalnya 

lebih rendah menjadi lebih tinggi3. Fungsi yuridis sendiri tertuang dalam 

pasal 1338 KUHPerdata yaitu Asas Pacta Sunservanda yang mana perjnjian 

mengikat anatara kedua belah pihak. 

3. Asas Dalam Berkontrak 

Dalam membuat dan mentandangani sebuah kontrak terdapat asas-asas 

yang terkandung diantaranya adalah : 

1. Kebebasan Berkontrak 

2. Merupakan Hukum Pelengkap 

3. Konsensualitas 

4. Kepribadian Suatu Perjanjian 

5. Obligatoir 

6. Keseimbangan, Keadilan dan Transparansi 

                                                             
2 Subekti, Hukum Pernjanjian, Cet 10 (Jakarta, PT. Intermasa, 1985) Hal 1 
3 Academia, Pengertian dan Fungsi Kontrak Pinjam Pakai, 

academia.edu/34689172/PENGERTIAN_DAN_FUNGSI_KONTRAK  
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Asas-asas diatas membantu para pihak dalam menerapkan dan 

menjalankan kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa. Dengan 

adanya asas, maka kontrak yang akan dibuat tidak akan lari dari yang 

seharusnya. 

4. Kontrak Pinjam Pakai 

Pengertian Kontrak Pinjam Pakai sebagaimana dengan judulnya ialah 

perjanjian antara kedua belah pihak dengan meminjamkan barang secara 

cuma-cuma, tetapi si pemakai mempunyai kewajiban untuk merawat dan 

menjaga barang yang dipinjampakai kan. Dalam kontrak pinjam pakai 

memunculkan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak yang terikat 

dengan kontrak tersebut. 

5. Pinjam Pakai Kendaraan 

Pinjam pakai kendaraan sebagaimana yang terkait didalam Pasal 1740 

KUHPerdata yang memperjelas mengenai Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan 

itu bagaimana, tentu dengan pinjam pakai kendaraan mewajibkan si pemakai 

atau pihak kedua untuk menajaga dan merawat sebagaimana didalam kontrak 

tersebut terdapat unsur Naturalia, Esensilia, dan Aksedentelia. Masing-

masing dari asas tersebut terdapat bentuk kewajiban dan hak yang akan 

diperoleh oleh masing-masing pihak. Ketiga asas diatas merupakan unsur 

penegak dalam suatu kontrak, sehingga kontrak yang dibuat mempunya 

sebuah landasan yang jelas dan akurat. 

F. Luaran Proyek 

Luaran proyek yang penulis buat terhadap Kerja Praktek ini ialah berupa 

membuat sebuah Draft Kontrak Pinjam Pakai sebagaimana akan diberikan 
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kepada CV. Esti Rizki Konstruksi dan juga membuat sebuah rincian list dampak 

positif yang akan didapatkan pihak perusahaan apabila memberlakukan Kontrak 

Pinjam Pakai tersebut. Dengan membuat draft kontrak pinjam pakai, penulis 

berharap dapat memberikan sebuah bentuk kemajuan pada CV. Esti Rizki 

Konstruksi. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek yang dilaksanakan di CV. Esti 

Rizki Konstruksi, penulis menguraikan beberapa sistematika penulisan dengan 

uraian singkat dari masing-masing pokok bahasan. 

 Bab Kesatu, penulis menguraikan tentang latar belakang memilih topik 

kontrak pinjam pakai kendaraan perusahaan sebagai Laporan Kerja Praktek. 

Selain itu, didalam bab kesatu penulis juga menjabarkan tentang tujuan, manfaat, 

rumusan masalah yang diangkat, ruang lingkup secara singkat dan luaran proyek 

yang akan dihasilkan dari adanya kerja praktek dan dapat diimplementasikan 

dalam dunia kerja. 

 Bab Kedua, menguraikan lebih lanjut tentang hukum yang mengatur dan 

ruang lingkup dalam pokok bahasan laporan kerja praktek ini. Tinjauan pustaka 

tentang Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan Perusahaan yang lebih 

menitikberatkan pada landasan konseptual, landasan yuridis dan landasan 

teoritis. Mengulas lebih detail pokok-pokok bahasan yang mendasari topik 

penelitian dari yang penulis pilih. Didalam bab kedua juga menjadi dasar 

menulis dan membuat analisa di masing-masing bab. 

 Bab Ketiga, menguraikan gambaran umum perusahaan tempat dimana 

penulis melakukan Kerja Praktek. Selain memuat gambaran umum perusahaan 
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yang mana bisa didapatkan dari Company Profile, juga memuat sejarah 

bedirinya perusahaan, jam operasional dalam sehari-hari, visi dan misi, serta 

struktur organisasi dan masing-masing job deskripsi antar departemen dan 

jabatan karyawan. Selain itu, juga memuat rincian proyek yang telah dijalankan 

semenjak berdirinya perusahaan. 

 Bab Keempat, berisi tentang metodologi penelitian yang memuat rancangan 

dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga dapat mencapai tujuan dan 

membuahkan manfaat dalam melaksakan Kerja Praktek. Menguraikan sumber 

data dan teknik pengumpulan data dan jadwal melakukan Kerja Praktek juga 

dimuat dalam bab keempat. 

 Bab Kelima, merupakan analisis penyajian data dan perancangan dalam 

mencari temuan masalah sehinga penulis juga menguraikan bentuk perolehan 

data yang penulis lakukan, baik itu berupa wawancara, observasi,tinjaun pustaka 

dan sebagainya. 

  Bab Keenam, berisi uraian hasil implementasi yang di ajukan di CV. Esti 

Rizki Konstruksi. Pada bab ini focus menguraikan tentang hasil draft yang 

diterapkan, apakah mempunyai respon yang sesuai atau tidak. Penulis juga 

menguraikan secara singkat perubahan yang didapatkan setalah draft dari Kontrak 

Pinjam Pakai Kendaraan Perusahaan diterapkan. 

  Bab Ketujuh, berisi kesimpulan dan saran secara kesuluruhan dalam 

penyusunan Laporan Kerja Praktek penulis. Kesimpulan yang didapatkan dari 

tahap pembagian materi saat perkuliahan dalam menyusun laporan hingga saat 

melakukan Kerja Praktek dan ditahap akhir membuat Laporan Kerja Praktek itu 
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sendiri. Kesimpulan dan saran yang di tulis juga ditujukan tidak hanya kepada 

pihak mahasiswa dan perusahaan tetapi juga kepada pembaca. 
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