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ABSTRAK 

Perjanjian sewa menyewa rumah terbentuk sejak adanya kata sepakat dari para pihak 

yang membuatnya yaitu, mengenai rumah, harga, dan jangka waktu sewa. Pada saat itulah 

mulai lahir ikatan dari masing-masing pihak untuk pemenuhan prestasi sebagai pelaksanaan 

dari perjanjian yang telah mereka buat. 

Salah satu prestasi dari pihak pertama di dalam hubungan sewa menyewa tersebut 

adalah kewajiban untuk memberikan kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan 

kepada pihak kedua selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa rumah tersebut. Dalam 

praktik, sering kali kewajiban semacam itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak 

pertama. 

Suatu masalah tidak akan timbul apabila pihak III yang didasarkan atas haknya tidak 

melakukan tuntutan atau gangguan terhadap pemakaian rumah sewa yang ditempati oleh 

pihak kedua. Tetapi bila tuntutan atau gangguan dari pihak III itu terjadi, berarti pihak kedua 

akan mengalami gangguan kenikmatan tenteram atas rumah sewa. Dari sini akan 

menimbulkan masalah jaminan kenikmatan tenteram di dalam hubungan sewa menyewa 

rumah. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Ketergantungan antara manusia satu dengan manusia 
yang lainnya di dalam kehidupannnya di masyarakat adalah 
hal yang wajar, karena pada dasarnya manusia itu dilahir- 
kan sebagai makhluk sosial di mana mereka itu saling mem- 

butuhkan untuk memenuhi dan mencapai keperluan hidupnya.

Kebutuhan manusia akan papan atau pemukiman meru- 
pakan suatu kebutuhan primer di dalam kehidupannya di 
samping kebutuhan akan sandang dan pangan. Dengan adanya 

laju pertambahan penduduk yang sangat cepat, menjadikan 

masalah kekurangan akan perumahan lebih meningkat lagi, 
hal ini disebabkan jumlah perumahan yang tersedia masih 
sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan akan pe

rumahan itu sendiri, lagi pula biaya yang diperlukan un
tuk membangun sebuah rumah tidaklah sedikit, sehinggga 
jumlah rumah yang dimiliki oleh tiap-tiap orang menjadi 
tidak merata. Bagi mereka yang belum memiliki atau men- 
dapatkan pemukiman untuk tempat tinggal, maka jalan ke- 
luarnya adalah dengan menyewa rumah milik orang lain gu- 
na dinikmati pemakaiannya sebagai tempat tinggal.

Hubungan sewa menyewa rumah yang pelaksanaannya di 

dasarkan pada perjanjian sewa menyewa adalah dianggap te-

1
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lah terjadi sejak adanya kata sepakat dari ke dua belah 
pihak, yaitu, mengenai rumah, harga, dan jangka waktu se

wa. Mengenai asas konsensual di dalaro perjanjian sewa me- 
nyewa ini, Subekti mengemukakan:

Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan 
perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu 
perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan 
mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 
unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.1

Sifat terbuka yang dianut oleh hukum perikatan ki- 
ta, yaitu, Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata a- 
tau Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) ada
lah mengandung asas kebebasan berkontrak dari para pihak 
yang merabuat perjanjian itu, artinya, para pihak diberi- 
kan kebebasan untuk menentukan kehendak mereka dalam ben- 
tuk perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Un- 
dang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan ada
nya sifat terbuka dari Buku III BW, maka konsekuensinya 
menjadikan Buku III BW sebagai hukum pelengkap, artinya, 
Buku III BW dapat disimpangi selama ketentuan yang di- 
aturnya telah diatur oleh para pihak dalam suatu perjan
jian, atau Buku III BW berfungsi melengkapi perjanjian- 
perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap oleh para pi
hak. Untuk lebih jelasnya, saya kutipkan pendapat Subek-

^Subekti, Aneka Perjanjian, cet. VIII, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1989 (selanjutnya disingkat 
Subekti I), h. 39-ifO.
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ti mengenai Buku III BW sebagai hukum pelengkap, berikut 

ini :

Pasal-pasal itu telah disingkirkan manakala dikehen- 
daki oleh pihak-pihak yang membuat ketentuan-ketentu- 
an sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum per— 
janjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepen- 
tingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka 
adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesu- 
atu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut 
akan tunduk pada undang-undang.2

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu ben- 
tuk perjanjian yang ada di dalam Buku III BW. Dengan me- 
lihat pada pasal 1548 BW, dapat diambil suatu pengertian 
mengenai perjanjian sewa menyewa rumah, yaitu, perjanji
an dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kenikmatan atas suatu rumah kepada pihak lain 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu 

harga tertentu yang disanggupi oleh pihak yang lain.
Kewajiban pihak pemilik atau yang menyewakan (se- 

lanjutnya disebut pihak pertama) untuk menyerahkan atas 
suatu rumah kepada pihak penyewa (selanjutnya disebut pi
hak kedua) bukanlah merupakan penyerahan hak milik atas 
suatu rumah, melainkan hanya sebatas pada penyerahan a- 
kan pemakaian kenikmatan atas suatu rumah. Dengan demi- 
kian, penyerahan tersebut hanyalah bersifat penyerahan 
kekuasaan secara sementara atas rumah, dan hak milik a-

^Subekti, Hukum Per.ian.iian. cet. XXI, Inter Masa, 
Jakarta, 1987. (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 13.
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tas rumah sewa itu masih tetap berada di tangan pihak pe- 

milik.

Seperti halnya di dalam bentuk perjanjian pada u- 

mumnya, bahwa di dalam perjanjian itu selalu dicantumkan 

tentang hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat 

perjanjian. Hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam 
perjanjian itu adalah berlaku dan mengikat bagi para pi
hak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan da
ri pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan "Semua persetu- 

juan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-un- 

dang bagi mereka yang membuatnya."^ Untuk itulah terha- 
dap apa yang telah diatur di dalam perjanjian itu, ter- 
utama hak dan kewajiban masing-masing pihak hendaknya di— 
hormati dan ditaati pelaksanaannya, karena setiap perbu- 
atan sebagai akibat dari pelanggaran isi perjanjian, mi- 
salnya, perjanjian sewa menyewa rumah, kemungkinan dapat 
menimbulkan sengketa di dalam hubungan sewa menyewa ru
mah, dan akhirnya akan mengarah pada pemutusan perjanji
an sewa menyewa rumah, atau dapat pula berakhir dengan’ 
adanya tanggung gugat terhadap pihak yang wanprestasi a- 
tas pelaksanaan isi perjanjian.

Salah satu kewajiban dari pihak pertama menurut pa-

^R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Un
dang Hukum Perdata (terjemahan BW), cet, XIX, JPradnya Pa- 
ramita, Jakarta, 1985, h. 307.
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sal 1550 ayat 3e BW adalah memberikan kenikmatan tente- 
ram dari barang yang disewakan selaraa berlangsungnya per
janjian sewa menyewa tersebut. Jaminan kenikmatan tente- 
ram dari pihak pertama ini berupa tangkisan atau penang- 

gulangan atas segala tuntutan maupun gangguan dari pihak 
III atas dasar haknya terhadap pemakaian rumah sewa ter- 

raaksud, sehingga dari jaminan itu, pihak kekiLUa akan roe- 
rasa nyaman dan tenteram atas pemakaian kenikmatan rumah 
sewa yang diperoleh dari perjanjian sewa menyewa rumah 
tersebut.

Terhadap kewajiban pihak pertama untuk memberikan 
jaminan kenikmatan tenteram kepada pihak kedua menurut 

Wiryono Prodjodikoro adalah berupa menanggung ketiadaan 

hak pihak III, yaitu, pemilik wajib menanggung kepada si 
penyewa, bahwa tiada hak pihak III yang dapat mengakibat- 
kan pemakaian barang sewa menjadi terganggu, tetapi apa- 
bila pihak III yang tidak didasarkan atas haknya meng- 
ganggu pemakaian barang sewa, maka pihak pertama tidak 
akan bertanggungjawab atas perbuatan pihak III itu.** Ja
minan kenikmatan tenteram dari pihak pertama itu tidak 
termasuk jaminan atas gangguan fisik dari pihak III yang 
tidak berdasarkan haknya atas rumah sewa. Terhadap gang-

^Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang 
Persetu.iuan-Persetu.iuan Tertentu. cet. VII, Surour Ban
dung, Bandung, 1981, h. 54.
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guan yang didasarkan atas kenyataan ini, pihak .kedua da
pat langsung menuntut pihak III yang telah melakukan on- 
rechtmatige daad terhadap kenikmatan rumah sewa.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa rumah, para pihak 

mendapatkan kebebasan untuk membuat isi dari perjanjian- 

nya, asalkan disepakati oleh ke dua belah pihak dan ti- . 
dak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ke- 
tertiban umum. Dalam kenyataannya, perjanjian yang dibu- 

at berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak ini dapat 
menimbulkan masalah yang serius untuk waktu yang akan d a — 

tang. Hal ini disebabkan para pihak kurang memperhati- 

kan hal-hal yang ada di luar isi perjanjian tersebut, mi —  
salnya, mengenai cacat-cacat pada surat mengenai obyek 
sewa, sehingga meskipun pihak pertama telah menyerahkan 
pemakaian rumah kepada pihak kedua namun tidak membe- 
rikan jaminan kenikmatan tenteram sesuai dengan kewajib- 
annya, oleh karena adanya gangguan pihak III yang berhak 
atas rumah sewa itu, sehingga mengusik ketenangan penye- 
wa untuk menikmati rumah sewa secara tenteram.

Dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh pa- 
ra pihak, saya angkat salah satunya klausula yang menya- 
takan :

Apabila di luar kehendak pihak ke dua, dalam masa se
wa tersebut pihak ke dua dapat dipaksa untuk mening- 
galkan rumah tersebut karena adanya cacat-cacat pada 
surat-surat mengenai segala apa yang disewakan dengan 
akta ini, maka pihak pertama wajib dan harus menye-
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diakan tempat lain yang sesuai bagi pihak kedua atas 
biaya dan resiko pihak pertama.5

Beranjak pada Xatar belakang dan klausula yang te- 

lah saya kemukakan di atas, maka timbullah suatu rumusan 

permasalahan yang nantinya dapat membantu lebih menda- 
lami di dalam membahas skripsi yang dibuat* Adapun perma
salahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
a. bagaimana kedudukan klausula kenikmatan tenteram dalam 

perjangian yang dibuat, bila dikaitkan dengan pasal 
1550 ayat 3e BW?

b. bagaimana pemenuhan prestasi klausula untuk menyedia- 
kan rumah pengganti yang sesuai harus dilaksanakan 
oleh pihak pertama?

2 ♦ Pen.ielasan Judul

Judul Skripsi ini adalah Nasalah Jaminan Kenikmat- 

an Tenteram Dalam Pelaksanaan Hubungan Sewa Menyewa Ru
mah. Untuk mendapatkan penjelasan dari judul tersebut, 
maka saya akan uraikan pengertian judulnya.

Masalah berarti persoalan yang timbul dari kewa- 
jiban pihak pertama untuk memberikan jaminan kenikmatan 
tenteram kepada pihak kedua.

Jaminan di sini berarti tanggungan yang diberikan

^Akta Notaris E.W. Soejono, S.H. No. 22, Per.ian.ii- 
an Sewa Menyewa, Surabaya, 24 Desember 1991.
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oleh pihak pertama sesuai dengan kewajibannya untuk ke- 

pentingan pihak kedua.

Pengertian kenikmatan tenteram, saya ambil dari 

penjelasan Subekti mengenai kewajiban pihak yang menye- 

wakan, yaitu:

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si pe— 
nyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menye- 
wakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tun— 
tutan hukum dari pihak ke tiga, yang misalnya memban- 
tah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewa- 
k a n . 6

Jadi kenikmatan tenteram di sini adalah berupa kenikmat
an akan pemakaian barang sewa secara tenang dan memuas- 

kan, tanpa adanya gangguan dari pihak III yang berhak a- 
tau faktor lainnya yang menyebabkan berkurangnya kenik
matan atas barang sewa tersebut.

Pelaksanaan hubungan sewa menyewa rumah, yaitu, pe- 
laksanaan hak dan kewajiban masing-masing yang timbul d a 
ri perjanjian sewa menyewa rumah antara pihak pertama d e 
ngan pihak kedua selama perjanjian tersebut berlangsung.

Jadi, penjelasan dari Masalah Jaminan Kenikmatan 
Tenteram Dalam Pelaksanaan Hubungan Sewa Menyewa Rumah 
adalah persoalan yang timbul sebagai akibat kewajiban pi
hak pertama selama perjanjian sewa menyewa rumah berlang
sung untuk menanggung pihak kedua, yaitu, menjaga agar 
pihak ke dua dapat memakai rumah sewa secara tenang dan

^Subekti I, o p . c i t .. h. 42.
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merauaskan, tanpa mendapat gangguan yang menyebabkan ber- 

kurangnya kenikmatan atas pemakaian rumah sewa tersebut.

3. Alasan Pemilihan Judul
Sebagai alasan yang akan saya kemukakan dalam me- 

milih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: Perjan
jian sewa menyewa rumah terbentuk sejak adanya kata se- 
pakat dari para pihak yaiig membuatnya, yaitu, mengenai 

rumah, harga, dan jangka waktu sewa. Pada saat itulah mu- 
lai lahir ikatan dari masing-masing pihak untuk pemenuh- 
an prestasi sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang te- 
lah mereka buat.

.Salah satu prestasi dari pihak pertama di dalam hu- 
bungan sewa menyewa tersebut adalah kewajiban untuk mem

berikan kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan 
kepada pihak kedua selama berlangsungnya perjanjian se
wa menyewa rumah tersebut. Dalam praktik, sering kali ke
wajiban semacam itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh 

pihak pertama.
Suatu masalah tidak akan timbul apabila pihak III 

yang didasarkan atas haknya tidak melakukan tuntutan a- 
tau gangguan terhadap pemakaian rumah sewa yang ditem- 
pati oleh pihak kedua Tetapi bila tuntutan atau gang
guan dari pihak III itu terjadi, berarti pihak kedua 
akan mengalami gangguan kenikmatan tenteram atas rumah
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sewa. Dari sini akan menimbulkan raasalah jarainan kenik

matan tenteram di dalam hubungan sewa menyewa rumah.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi 
kewajiban akademis, yaitu, sebagian dari persyaratan un

tuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum dari Fa- 

kultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Lain daripada itu, tujuan penulisan skripsi ini 
adalah:
a. Untuk mengetahui praktik perjanjian sewa menyewa ru

mah beserta pemecahan masalah yang timbul, disebabkan 
karena tidak sesuainya isi perjanjian tersebut dengan 
aturan yang telah diatur dalam BW.

b. Memberikan tambahan perbendaharaan bagi ilmu hukum 
perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian sewa 
menyewa rumahi

c. Sebagai sumbangan pemikiran pelaksanaan sewa menyewa 
rumah beserta akibat hukumnya bagi masyarakat pada 
umumnya.

d. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijaksanaan 

yang dibentuk oleh instansi yang berwenang terhadap 
masalah jaminan kenikmatan tenteram.
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5. Metodologi
a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini saya.melakukan pende
katan masalah secara yuridis, baik secara yuridis teori- 
tis maupun yuridis praktis. Hal ini berarti bahwa saya 

akan membahas berdasarkan teori-teori yang saya peroleh 

dari bahan bacaati (literatur), juga didasarkan pada pe- 
ngamatan atas kejadian-kejadian yang ada dalam kehidup- 
an masyarakat sehari-hari.

b. Sumber Data

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka data- 
data sebagai pelengkap dan sebagai bukti yang nyata dari 
penulisan skripsi ini saya peroleh dari dua sumber, ya
itu, studi kepustakaan dan studi lapangan.

Sumber data kepustakaan, untuk mendapatkan penge- 
tahuan dasar yang lengkap berkaitan dengan masalah yang 
dibahas, yaitu, dengan mempelajari bahan-bahan bacaan se- 
perti literatur, hand-out, majalah dan surat kabar, ser- 
ta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kait- 
annya dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang diperoleh dari studi lapangan, 
berguna untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai 
masalah jaminan kenikmatan tenteram beserta penyelesai- 
annya. Data ini saya peroleh dengan cara melakukan pe- 

ninjauan langsung ke Pengadilan Negeri Surabaya serta me-
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lakukan komunikasi langsung dan wawancara dengan berba- 

gai pihak sesuai dengan bidang ilmu dan wewenangnya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Metode pengumpulan data saya lakukan dengan cara 

mengadakan penelitian terhadap sumber data yang telah 
terkumpul, kemudian saya mengadakan pemilihan serta me- 
ngolah data tersebut untuk diteliti, dinilai yang akurat 
dan relevan dengan pembahasan permasalahan skripsi ini.

d.Analisis Data

Setelah saya ketemukan data-data yang memang benar 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk kemudian 
dipadukan dan diadakan penganalisisan terhadap data itu, 

agar data yang ada tidak menyiropang dari pokok perraasa- 

lahan yang akan dibahas, sehingga dapat ditarik beberapa 
kesimpulan yang saya pergunakan dalam penyusunan skripsi 
ini. Sedangkan pembahasannya menggunakan metode induktif

>'
dan deduktif, serta gabungan kedua-nya, supaya dapat di- 
pertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Pertanggung.jawaban Sistematika
Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, 

disusun secara sistematika sehingga antara bab yang satu 
dengan bab-bab yang lain akan mempunyai hubungan yang e- 
rat dan kait-mengkait.

Seperti pada umumnya, di dalam Bab I sebagai Bab
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Pendahuluan, saya memulai dengan uraian secara umum me

ngenai perjanjian sewa menyewa yang didalamnya menyang- 

kut pula sekitar kewajiban memberikan kenikmatan tente
ram atas barang yang disewakan. Bab Pendahuluan ini ber- 
isikan latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan 
judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodo- 
logi, dan pertanggungjawaban sistematika. Dengan demiki- 
an dari bab pendahuluan ini sudah dapat diketahui apa 
permasalahan yang akan dibahas, hanya saja masih bersi- 
fat garis besarnya saja. Uraian lebih jelas dapat dipe- 
lajari dalam bab selanjutnya.

Pada Bab II, saya akan membahas tentang keterkait- 
an pasal 1550 ayat 3e BW dengan klausula dalam perjanji
an para pihak, yang diuraikan secara terperinci pada dua 
sub bab yang masing-masing terdiri dari masalah 

kenikmatan tenteram di dalam hubungan sewa menyewa serta 

dasar keterikatan kontraktual dari para pihak yang me- 
ngadakan perjanjian.

Dalam Bab III persoalan yang menjadi bahasan saya 
adalah mengenai pemenuhan prestasi klausula perjanjian 
yang harus dilaksanakan oleh pihak pertama, yaitu, untuk 
menyediakan rumah pengganti yang sesuai. Bab III ini a- 
kan saya uraikan dalam dua sub bab, yaitu, cacat-cacat 
pada surat mengenai obyek sewa sebagai dasar pelaksanaan 
prestasi pihak pertama menurut klausula, serta kewajiban
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pihak pertama untuk menyediakan rumah pengganti yang 
sesuai.

Mengakhiri seluruh rangkaian bab dalam uraian 

skripsi ini adalah Bab IV, yaitu, bab yang merupakan Bab 
penutup. Di dalam bab ini, saya memberikan kesimpulan 
dan saran yang disesuaikan dengan bab-bab pendahulunya.
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BAB II

KETERKAITAN PASAL 1550 AYAT 3e BW 
DENGAN KLAUSULA PERJANJIAN PARA PIHAK

1. Gangguan Kenikmatan Tenteram Dalam Hubungan Sewa 
Menyewa Rumah

Selama perjanjian sewa menyewa rumah berlangsung, 
ada kewajiban dari pihak pertama untuk senantiasa menja- 
min agar pihak kedua bisa menikmati dengan tenang se

suai dengan tujuan yang diharapkan dari menyewa rumah, 
tanpa gangguan-gangguan yang dapat mengakibatkan berku- 
rangnya kenikmatan pemakaian atas rumah sewa tersebut. 

Hakekat kewajiban pihak pertama memberikan pihak kedua 
kenikmatan tenteram atas barang sewa, seperti yang di
atur di dalam pasal 1550 ayat 3e BW, akan dijelaskan le- 

bih lanjut dalam pasal 1552, 1554, 1557, 1558 BW.
Banyak penulis dalam bidang hukum menyatakan, bah- 

wa gangguan yang dapat mengurangi kenikmatan tenteram a- 
tas pemakaian rumah sewa itu datangnya dari pihak III 
yang didasarkan atas haknya untuk menuntut pengosongan 
rumah yang masih dalam keadaan disewa oleh pihak kedua. 
Gangguan dari pihak III yang didasarkan atas haknya ter
sebut adalah berbeda dengan gangguan pihak III yang di
dasarkan atas kenyataan. Pada gangguan pihak III yang di

15
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dasarkan atas haknya, pihak pertama mempunyai kewajiban 

untuk menanggung dan menangkisnya. Pada gangguan dari pi
hak III yang didasarkan pada kenyataan, bentuknya ada

lah gangguan fisik yang mengarah pada perbuatan pelang- 

garan hukum (onrechtmatige daad), sehingga pihak pertama 
terlepas dari kewajiban untuk menanggungnya dan pihak ke 
dua dapat secara langsung menuntut ganti rugi kepada si 
pelakunya atas dasar pasal 1365 BW.

Dengan didasarkan pada segi kenyataan dan kebutuh
an hukum, selain gangguan pihak III yang didasarkan pa

da haknya, berkurangnya kenikmatan tenteram dapat dise- 
babkan karena timbulnya cacat yang ada pada barang yang 

disewakan, sehingga barang tersebut tidak dapat diguna- 
kan atau tidak dapat berfungsi sebagai tnana mestinya. Ju- 
ga berkurangnya kenikmatan tenteram dapat timbul karena 
campur tangan pihak pertama dalam mengatur perubahan ba- 

ngunan rumah yang disewakan selama perjanjian sewa me
nyewa masih berlangsung.

Gangguan dari pihak III yang didasarkan atas hak
nya, adalah diperkenankan menurut hukum, karena setiap 
pemegang hak atas suatu benda adalah dilindungi oleh hu
kum, khususnya pada pemegang hak kebendaan yang bersifat 

absoulut, sehingga memungkinkan bagi pemeg&ngnya untuk 
jberbuat hukum apa saja, termasuk melakukan gugat kebenda
an kepada siapa saja yang mengganggu haknya, dan*hak ke-
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bendaan tetap melekat pada bendanya di manapun benda itu 

berada (sifat droit de suite). Gangguan kenikmatan ten

teram dari pihak III yang berhak, sehingga berakibat pi
hak ke dua kehilangan kenikmatan atas rumah yang disewa- 

nya itu, misalnya, karena terdapat cacat pada surat per

janjian jual beli rumah sebagai alas hak dari peralihan 
hak milik rumah sewa tersebut, maka oleh putusan penga- 
dilan dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu batal, 
sehingga pihak III (penggugat) sebagai pemegang hak yang 
baru dapat menuntut kepada tergugat atau siapa saja yang
mendapat hak dari padanya, termasuk hak sewa, untuk mela-

7kukan pengosongan atas rumah tersebut.
Gangguan kenikmatan tenteram terhadap penyewa oleh 

pihak III yang didasarkan atas haknya, secara garis be- 
sarnya telah ditentukan secara a contrario dari pasal 
1556 BW, demikian pula dengan pasal 1557 dan 1558 BW. Pa

da pasal 1556 BW ditentukan:
Pihak yang menyewakan tidaklah diwajibkan menjamin si 
penyewa terhadap rintangan2 dalam kenikmatannya, yang 
dilakukan oleh orang2 pihak ketiga dengan peristiwa2 
dengan tidak memajukan sesuatu hak atas barang yang 
disewa; dengan tidak mengurangi hak si penyewa untuk 
menuntut sendiri orang itu.8

Pada pasal 1557 BW ditentukan:.
Jika sebaliknya si penyewa diganggu dalam kenikmatan-

^Daftar Perkara No. 91/Pdt. G/1987 PN Sby Peng- 
adilan Negeri Surabaya.

^R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, op. c i t .. h. 341.
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nya, disebabkan karena suatu tuntutan hukum yang ber- 
sangkutan dengan hak milik atas barangnya, maka ia 
berhak menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut 
imbangan, asal tentang gangguan atau rintangan itu te- 
lah diberitahukan secara sah kepada si pemilik.9

Demikian pula dengan pasal 1558 BW yang menentukan:

Jika orang2 yang telah melakukan peristiwa2, mema- 
jukan bahwa mereka mempunyai sesuatu.hak atas barang 
yang disewakan, atau jika si penyewa sendiri digugat 
untuk mengosongkan seluruh atau sebagaian dari ba- 
rangnya yang disewa, atau untuk menerima pelaksanaan 
sementara pengabdian pekarangan, maka ia diwajibkan 
memberitahukan tentang itu kepada pihak yang menyewa- 
kan, dan ia dapat memanggil pihak tersebut untuk pe- 
nanggungan..

Bahkan bolehlah ia menuntut supaya ia dikeluarkan 
sebagai pihak dalam perkara asal ia menunjuk orangnya 
untuk siapa ia menguasai barangnya.10

Jadi kesimpulannya di sini, pihak III diperkenan- 

kan untuk mengganggu kenikmatan tenteram pihak kedua se- 

panjang ia berhak atas rumah sewa itu. Terhadap gangguan 

pihak III ini, maka pihak pertama mempunyai kewajiban un
tuk menanggung kenikmatan tenteram bagi pihak kedua 
termasuk di dalamnya kewajiban memberikan pengurangan 
harga sewa secara sepadan dengan sifat gangguan itu, ser
ta kewajiban untuk melindungi pihak kedua yang digugat 
oleh pihak III dalam acara vrijwaring.

Akibat timbulnya cacat pada suatu benda menyebab- 
kan berkurangnya kepuasan akan pemakaian kenikmatan ben
da tersebut, karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya

9 Ibid.
10 Ibid, h. 342.
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dan juga hal itu dapat berakibat lebih, yaitu, terha- 
langinya pemakaian benda tersebut, dalam artian tidak d a 

pat dipergunakan. Yahya Harapan menyatakan:
Setiap hal atau keadaan yang dapat menghalangi peng- 
gunaan dan penikmatan, dapat dianggap sebagai cacat 
barang. Jadi bukan karena mutu yang kurang. Cacat 
semata-mata ditentukan pada "pemakaian dan penikmat
an". Yakni terhalangnya penyewa dalam penggunaan dan 
penikmatan barang.11

Penentuan ukuran untuk dikatakannya cacat pada su

atu benda adalah tergantung pada pemakaian yang normal, 
artinya, dengan adanya kondisi cacat semacam itu, yang 
berbeda dari keadaan sebelumnya, apakah pemakai dengan 
secara wajar benar-benar mengalami gangguan maupun ha- 
langan akan pemakaian benda tersebut.

Pada hubungan sewa menyewa, cacat pada suatu ba
rang sewa akan menjadi tanggungan dari pihak pertama apa- 
bila dalam hal yang wajar pihak kedua benar-benar mera- 

sa terganggu atau terhalangi di dalam pemakaian dan peng
gunaan barang sewa, sehingga dalam kondisi tersebut akan 
berakibat berkurangnya pemakaian kenikmatan tenteram a- 
kan barang sewa. Tetapi apabila cacat yang ada pada ba
rang sewa itu sedemikian rupa kecilnya dan tidak secara 
sungguh-sungguh mengganggu kepentingan pemakaian normal- 
nya oleh pihak kedua maka pihak pertama dapat dibebas-

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian. 
cet. II, Alumni, Bandung, 1986, h. 226.
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kan dari kewajiban untuk menanggungnya.

Cacat maupun kerusakan pada rumah sewa sehingga ti
dak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini akan 
berpengaruh pada berkurangnya kenikmatan tenteram dari 
pemakai sewa. Dengan timbulnya cacat maupun kerusakan se- 
macam itu, menurut pasal 1550 ayat 2e BW jo 1552 BW, 
menentukan kewajiban bagi pihak pertama untuk menang
gungnya. Tanggungan dari pihak pertama sehubungan dengan 

timbulnya cacat maupun kerusakan dari rumah sewa itu, da

pat berupa kewajiban untuk memperbaikinya kembali aeper- 
ti keadaan semula sehingga rumah sewa itu dapat dinik- 

mati dengan tenteram karena berfungsi sebagai mana mes
tinya .

Kewajiban pihak pertama untuk memperbaiki kembali 
cacat maupun kerusakan pada rumah sewa adalah tidak ter- 
lepas dari ketentuan pasal 1369 dan 1583 BW. Pada pasal 
1369 BW menentukan, bahwa pemilik bertanggung gugat atas 
kerugian yang disebabkan karena runtuhnya sebagian ata.u 
seluruh bangunan, sejauh hal itu terjadi karena kealpaan 
dalam pemeliharaan, atau karena cacat dalam pembangunan 
konstruksi.^ Pengertian bangunan di atas, yaitu, meli- 
puti pula plafon, dinding, pagar dan lain-lain.

1P Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan* 
terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga, Surabaya, 1985, h. 138.
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Menurut pasal 1583 BW, pihak pertama berkewajiban 

untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada 
rumah sewa dengan sifat yang besar dan raemakan biaya 

yang banyak. Sedang untuk perbaikan-perbaikan kecil dan 
sehari-hari adalah menjadi beban penyewa atau pihak ke
dua, kecuali bila hal itu diperjanjikan lain. Dalam 

Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/Sip/1954 disebutkan, 
"Penyewa rumah tidak hanya berkewajiban membayar sewa- 
nya, tapi juga memperbaiki atas biaya sendiri kerusakan- 
kerusakan kecil-kecil dan memberitahukan kepada yang me- 
nyewakan kerusakan besar untuk diperbaiki."^

Campur tangan pihak pertama dalam segala urusan me
ngenai perubahan bangunan rumah yang disewa selama per

janjian itu masih berlangsung adalah sedikit banyak te
lah mengganggu pemakaian kenikmatan barang sewa. Gang
guan kenikmatan tenteram pada pihak kedua akan muncul, 

misalnya, karena keterpaksaan dari pihak kedua untuk me- 
nyetujui maksud dari pihak pertama dalam rangka memper
baiki atau merenovasi rumah yang masih dalam status sewa 

tersebut. Letak gangguan kenikmatan tenteram itu adalah 
pada kebisingan sewaktu perbaikan rumah itu dilaksana- 
k a n , juga pada pengurangan pemakaian ruang sewa dan seki—

^3pr0yek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rangkuman 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Hukum Perdata 
dan Acara Perdata, Jakarta, 1977, h. 27.
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tarnya yang sedang diper baiki.^
Larangan bagi pihak pertama untuk merubah bangunan 

dan susunan barang yang disewa selama perjanjian sewa me- 
nyewa masih berlangsung adalah berkaitan dengan suatu a- 
sas bahwa pemberian kenikmatan atas barang sewa kepada 

si penyewa adaXah meliputi seluruh barang yang disewa, 
sehingga pcrubahan atas sebahagian maupun penataXetakan 
barang yang disewa akan berpengaruh pada penggunaan dan 

penikmatan barang tersebut. Larangan untuk melakukan per- 

buatan tersebut dalam rangka pemberian jaminan kenikmat

an tenteram bagi penyewa juga ditegaskan di dalam pasaX 
15 54 BW yang menentukan, "Pihak yang menyewakan tidak di 
perkenankan seXama waktu sewa merubah ujud maupun tataan 
barang yang disewakan.

SeXama perjanjian sewa menyewa rumah masih ber- 

Xangsung, pihak kedua harus dianggap sebagai pemilik ru
mah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemeXiharaan 
rumah itu sebagai bapak rumah tangga yang baik. OXeh ka
rena itu wajarXah apabiXa pihak pertama tidak terXaXu ba- 
nyak ikut campur tangan seteXah ia menyerahkan rumah itu 
pada pihak ke dua. Pihak kedua mempunyai kewajiban yang

^ W a w a n c a r a  dengan warga Rungkut Barata, Kecamatan 
Gunung Anyar Surabaya, 28 Mei 1993.

^ R .  Subekti dan R. Tj itrosudibio , o p . c i t . , h.
341.
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harus dipenuhi dan raendapat hak yang layak, demikian pu
la dengan pihak pertama, harus melaksanakan kewajibannya

16setelah ia mendapat hak-hak dari pihak kedua.
Pihak kedua harus diberi kebebasan sebagai seo- 

rang penghuni yang baik, disamping itu ia juga berhak unT 
tuk menentukan kebijaksanaan di dalam penggunaan semua 

ruangan yang ada sesuai dengan seleranya, agar lebih raen- 
dapatkan kenyamanan bertempat tinggal sambil merintis ke- 
sejahteraan hidup dalam keluarganya. Disinilah terlihat 
betapa pentingnya arti sebuah rumah sekalipun rumah itu 
rumah sewa, sehingga memang sudah selayaknya bagi pihak 

kedua diberi kebebasan untuk menggunakan dan mengatur 
rumah sewa beserta isinya tersebut, agar suasana nyaman 
dan tenang di dalam menikmati rumah sewa dapat terwujud.

2. Dasar Keterikatan Kontraktual
Lahirnya suatu perjanjian akan menimbulkan hubung- 

an-hubungan hukum yang diatur secara mandiri oleh para 
pihak dan berlaku pula bagi para pihak itu sendiri. Hu- 
bungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat adanya 
hak dan kewajiban, dapat ditentukan secara mandiri oleh 
masing-masing pihak sesuai dengan asas kebebasan berkon- 
trak, selain itu juga telah diatur oleh Buku III BW, se-

IDWawancara dengan Notaris A. Kohar, S.H., Sura
baya, 25 Mei 1993.

1
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lama para pihak tidak mengaturnya secara khusus, karena 

Buku III BW berfungsi sebagai hukum pelengkap. Sedang- 
kan berlakunya perjanjian itu sebagai undang-undang bagi 
para pihak yang membuatnya, seperti yang ditentukan da

lam pasal 1338 ayat 1 BW, merupakan perwujudan dari asas 
pacta sunt servanda.

Asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat per
janjian tidak berarti kebebasan yang seluas-luasnya, me- 
lainkan hanya merupakan kebebasan berkontrak yang tidak 
tak terbatas, baik mengenai bentuk maupun isinya.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak bila ditinjau 

dari segi bentuk, meliputi perjanjian formil dan perjan

jian riil. Pada perjanjian formil, bentuk perbuatan ter
tentu yang ditentukan oleh undang-undang haruslah dibu- 
atkan suatu perjanjian dalam bentuk akta notariel yang 

merupakan syarat keabsahan dari perbuatan hukum terse
but, misalnya, mengenai perjanjian hibah atas rumah mi

lik. Pada perjanjian riil, yaitu, disamping syarat me
ngenai persesuaian kehendak yang telah disyaratkan untuk 
perjanjian obligatoir telah terpenuhi, namun diperlukan 
syarat lain yang merupakan persetujuan kebendaannya, 
yaitu, dengan adanya penyerahan atas suatu benda yang 
menjadi obyeknya, misalnya, mengenai perjanjian peralih- 
an hak milik.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak bila ditinjau
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dari segi isi adalah berkaitan dengan syarat kausa yang 

halal seperti yang ditentukan di dalam pasal 1337 BW, di 
mana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi 

dari perjanjian sesuai dengan kehendak mereka sepanjang 
hal itu tidak dilarang oleh undang-undang ataupun tidak 
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada pembentukkan perjanjian sewa menyewa rumah, 
pembatasan atas asas kebebasan berkontrak adalah terle- 
tak pada bentuk perjanjian riil dan isi perjanjian itu 
sendiri. Perjanjian obligatoir dari sewa menyewa rumah 

dapat dikatakan riil apabila telah ada penyerahan rumah 
sewa oleh pihak pertama kepada pihak kedua Pada segi 

isi dari perjanjian sewa menyewa rumah, haruslah dida- 
sarkan pada syarat kausa yang halal, yaitu, tidak dila
rang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan 
kesusilaan dan ketertiban umum.

Sehubungan dengan sifat terbuka beserta hukum pe
lengkap dari Buku III BW, maka dimungkinkan pihak perta
ma dan pihak kedua untuk membuat ketentuan dan syarat 
yang akan diperjanjikan, yang berisi hak dan kewajiban 
yang harus mereka penuhi, di mana pembuatannya didasar
kan pada asas kebebasan berkontrak. Menurut Subekti dika
takan, bahwa asas kebebasan berkontrak ini dapat disim- 
pulkan dari pasal 1338 ayat 1 BW, segala perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi me-
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reka yang membuatnya. Orang dapat leluasa untuk membuat 
perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan

17dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam situasi yang normal, yaitu, pada suatu ke- 

adaan di mana suatu pernyataan sesuai dengan yang dike- 
hendaki oleh para pihak, maka pernyataan kehendak dari 
masing-masing pihak yang terdiri dari penawaran di satu 
pihak berhadapan dengan akseptasi di pihak lain saling 
bertemu untuk mencapai suatu kesepakatan sebagai syarat 
sahnya suatu perjanjian. Tetapi, apabila antara pernya

taan dan kehendak tidak ada suatu kesesuaian, maka pe- 
doman kita untuk menentukan dasar keterikatan kontraktu- 
al adalah terletak pada "pernyataan yang selayaknya 
(redelijkerwijs) menimbulkan kepercayaan (vertrouwen)
bahwa pernyataan itu sesuai dengan putusan kehendak yang

1 ftmenjadi landasannya." ° atau dapat dikatakan pula,"per- 
nyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud 
dari orang yang hendak mengikatkan dirinya."^

Asas konsensualitas yang dikenal di dalam hukum 
perjanjian memberikan konsekuensi bahwa perjanjian yang

^Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. cet. XXIII, 
Inter Masa, 1991, (selanjutnya disingkat Subekti III), 
h. 127.

18 J.H. Nieuwenhuis, op. c i t .. h. 9.
^ Subekti II, o p . c i t . . h. 27.
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dibuat para pihak dianggap telah sah dalam artian dapat 

mengikat sejak tercapainya kata sepakat dari ke dua be- 

lah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 

itu. Perkecualian dari asas konsensualitas adalah pada 

bentuk perjanjian formil, yaitu, selain adanya kesepakat- 

a n , harus diikuti pula dengan pembuatan akta notariel a- 

tas perjanjian tersebut, sehingga baru dikatakan perjan
jian itu sah dan mengikat.

Dengan adanya asas konsensualitas dalam hukum per
janjian, menunjukkan bahwa kesepakatan merupakan unsur 
utama untuk lahirnya suatu perjanjian dengan segala aki- 
bat hukumnya, menurut Subekti*

Asas konsensualitas tersebut lazimnya disimpulkan 
dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi untuk 
sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat 
syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu. £ q
4. Suatu sebab yang halal. .

Kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi pokok 
perjanjian, yaitu, mengenai apa yang dikehendaki oleh pi
hak yang satu, juga menjadi kehendak bagi pihak yang la

in. Kesepakatan ini penting bagi lahirnya suatu perjan
jian dan dapat mengikat para pihak dengan segala akibat 
hukumnya. Oleh karena itu pembentukan kata sepakat ini 
haruslah terhindar dari adanya cacat-cacat kehendak,

^ Ibid.. h. 15.
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yang menurut pasal 1321 BW terdiri dari kekhilafan (dwa- 
ling), paksaan (dwang), dan penipuan (bedrog).

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu, 
kemampuan yang dilandasi oleh suatu kesadaran akan aki- 

bat hukum yang dilakukan, serta mampu untuk mempertang- 

gungjawabkannya. Secara acontrario dapat disimpulkan da

lam pasal 1330 BW, bahwa mereka yang cakap untuk membuat 
perjanjian, adalah :
a . dewasa,
b. tidak berada di bawah pengampuan,

Sedang untuk orang-orang perempuan menjadi berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya Undang 

Undang No. 1 Th. 197 4, khususnya pada pasal 31 angka 2. 
Hal ini dapat dibuktikan dalam praktiknya, bahwa pihak 
perempuan sudah banyak berperan dalam pembentukan per
janjian, misalnya, perjanjian sewa menyewa.

Suatu hal tertentu, yaitu, obyek atau hal yang di- 
perjanjikan harus jelas dan tertentu, misalnya:
a. jenisnya harus dapat ditentukan,
b. jumlahnya harus tertentu,
c. berupa barang yang sudah ada atau akan ada.

Suatu sebab yang halal, yaitu, yang berkaitan de
ngan isi atau tujuan dari perjanjian itu, dengan suatu 

pembatasan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak ber
tentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan, seba
gai mana pasal 1337 BW mengaturnya.
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Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif, yaitu, 
kesepakatan dan kecakapan, maka perjanjian itu akan da
pat dibatalkan {vernietig baar), artinya, bila ada pihak 

yang berkeberatan, maka perjanjian itu dapat dimintakan 

kepada hakim pengadilan untuk pembatalannya. Ancaman pera- 

batalan pada syarat subyektif, menurut pasal 1454 ayat 1 

BW, adalah dalam tenggang waktu lima tahun sejak dibuat- 
nya perjanjian.

Dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif, yaitu, 

obyek tertentu dan sebab yang halal, maka perjanjian itu 
akan menjadi batal demi hukum (nietig), konsekuensinya 
perjanjian itu sama sekali tidak menimbulkan akibat hu
kum, karena sejak semula dianggap tidak pernah dilahir- 

kan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikat- 
a n .

Contoh klausula dalam perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak dalam kaitannya dengan masalah jaminan kenik
matan tenteram di dalam hubungan sewa menyewa rumah, sa- 
lah satunya saya sebutkan di sini, yaitu:

Apabila diluar kehendak pihak kedua, dalam masa sewa 
tersebut pihak kedua dipaksa untuk meninggalkan rumah 
tersebut karena adanya cacat-cacat pada surat-surat 
mengenai segala apa yang disewakan dengan akta ini, 
maka pihak pertama wajib dan harus menyediakan tempat 
lain yang sesuai bagi pihak kedua atas biaya dan re- 
siko pihak pertama.21

^  Akta Notaris E.W. Soejono.S.H. No.22, loc. cit.
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Setelah menanyakan secara langsung kepada mereka 
yang terlibat di dalam penentuan klausula di atas, yaitu, 
pihak pertama dan pihak kedua, ternyata klausula terse
but merupakan bagian dari perjanjian tentang sewa menye
wa yang memang telah ada dan disediakan oleh pihak nota- 
ris tempat mereka menghadap. Para pihak tinggal menyetu- 
jui hal-hal yang telah ditentukan dalam perjanjian itu. 
Apabila di dalam perjanjian itu ada bagian-bagian yang 
kurang sesuai dengan kehendak para pihak, maka bagian i-
tu dapat dihilangkan dan diganti dengan bentuk lain menu-

PPrut kesepakatan ke dua belah pihak.

Maksud dari pihak notaris menyediakan klausula- 

klausula yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa itu 

adalah untuk menghemat waktu dan pikiran bagi para pihak 
untuk raembuatnya, karena isi klausula yang telah ada dan 

disediakan oleh notaris tempat mereka menghadap, dirasa- 
kan telah memenuhi kebutuhan sesuai dengan maksud para 
pihak , serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka. 

Apabila isi dari klausula tersebut dirasakan tidak se- 
suai dengan kehendak para pihak, maka hal itu tidak me- 
nutup kemungkinan bagi para pihak untuk membuatnya seca
ra mandiri menurut kehendak mereka sendiri, sesuai asas 
kebebasan berkontrak, dan tidak bertentangan dengan un-

^W a w a n c a r a  dengan pihak pertama, Surabaya, 16 Mei
1993.
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dang-undang, kesusilaan, dan ketertiban unium.^
Dengan memperhatikan pada isi klausula di atas, ma

ka klausula tersebut merupakan bentuk klausula penyim- 
pangan dari apa yang telah diatur di dalam Buku III BW. 

Penyimpangannya terletak pada paksaan bagi pihak kedua 
untuk meninggalkan rumah sewa, di mana hal tersebut ti
dak diatur dalam Buku III BW.

Isi klausula tersebut tidaklah mengandung hal-hal 
yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum, karena penentuan isinya mengandung kese- 
imbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, 
di mana mereka atas dasar kesepakatan berjanji untuk me- 

lakukan suatu prestasi sesuai yang ada di dalam klausula 
yang mereka buat. Pihak kedua sanggup untuk meninggal
kan rumah tersebut, bila terjadi cacat-cacat pada surat- 
surat mengenai obyek sewa, sedangkan pihak pertama ber- 
sedia untuk menyediakan tempat lain yang sesuai bagi pi
hak kedua atas biaya dan risikonya. Isi klausula di a- 
tas juga telah memenuhi tentang apa yang harus diperhati— 
kan dari adanya klausula penyimpangan tersebut, seperti 
yang disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu!

Klausula penyimpangan dalam perjanjian kadang-kadang 
terlalu berat sebelah sehingga merugikan pihak lain.

^Wawancara dengan Notaris E.W. Soejono, S.H., 
Surabaya, 20 Mei 1993.

2 3

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH JAMINAN KENIKMATAN ... WAHYU HAGONO 



32

Untuk mengatasinya adalah:
1. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang 

bersifat mengatur hak dan kewajiban berdasarkan 
itikad baik.

2. Penulisan klausula penyimpangan itu dibuat secara 
jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang mau 
mengadakan perjanjian dengan pihak itu.

3. Klausula penyimpangan tidak boleh mengenai syarat 
pokok (kondisi).

4. Klausula penyimpangan memuat kewajiban menanggung 
bersama akibat yang timbul dari perjanjian itu.24
Dengan adanya kesesuaian dari dua pernyataan ke

hendak, yaitu, penawaran dari pihak pertama dan peneri- 
maan dari pihak kedua dan kemudian dituangkan di dalam 
perjanjian sewa menyewa yang memang telah disediakan o- 
leh notaris tempat mereka menghadap, maka perjanjian ter
sebut dapat berlaku sah dan mengikat bagi mereka selama 
isinya memang dikehendaki oleh masing-masing pihak, ser
ta tidak bertentangan dengan pasal 1320, 1337, 1338, dan 

1339 BW. Dalam hal itulah dasar keterikatan kontraktual 
dari perjanjian yang mereka adakan dapat dilaksanakan o- 

leh masing-masing pihak secara jelas maksudnya, sehingga 
diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi mereka.

^ A b d u l k a d i r  Muhammad, Hukum Perikatan. cet. Ill, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 129-130.
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BAB III

TIMBULNYA PEMENUHAN PRESTASI KLAUSULA DARI PIHAK 
PERTAMA UNTUK MENYEDIAKAN RUMAH PENGGANTI YANG SESUAI

Prestasi dari masing-masing pihak sesuai maksud 

diadakannya klausula tersebut adalah baru dapat dilaksa- 
nakan, apabila cacat-cacat pada surat mengenai obyek se
wa benar-benar terjadi. Pihak pertama wajib raenyediakan 
tempat lain atau rumah pengganti yang sesuai untuk ke- 
pentingan pihak kedua yang dipaksa untuk meninggalkan 
rumah sewa tersebut. Penentuan ukuran dari rumah peng
ganti yang sesuai antara pihak pertama dan pihak kedua 
kadang-kadang menjadi pokok persoalannya, pihak pertama 
menganggap bahwa rumah pengganti yang disediakannya te

lah sesuai) tetapi pihak kedua masih merasa belum se
suai .

1. Cacat-Cacat Pada Surat Mengenai Obyek Sewa
Dasar pelaksanaan prestasi dari masing-masing pi

hak menurut klausula di atas adalah dengan dicanturakan- 

nya syarat terjadinya cacat-cacat pada surat-surat menge 
nai segala apa yang disewakan dengan akta itu. Rumah se
wa yang semula milik pihak pertama, kemudian karena ada
nya cacat pada surat, sebagai alas hak dari perolehan

33
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hak milik pada obyek sewa tersebut, menjadikan pihak per

tama tidak berhak lagi atas rumah tersebut, termasuk pu
la untuk menyewakannya, karena hak miliknya telah bera- 

lih kepada pihak III yang berhak.

Cacat-cacat pada surat-surat mengenai segala apa 

yang disewakan dengan akta ini, maksudnya, segala sesuatu 
yang menyebabkan surat-surat mengenai obyek sewa menjadi 
tidak sah, sehingga dapat memberikan konsekuensi pada 
pembatalan surat tersebut. Surat-surat mengenai obyek se
wa atau segala sesuatu yang disewakan dengan akta terse
but, maksudnya, segala surat yang berkaitan dengan ter- 
bitnya tanda bukti hak atas obyek yang disewakan, misal
nya, mengenai sertifikat hak milik atas rumah yang di
sewakan tersebut, dapat pula berupa akta perjanjian jual 
beli atas rumah tersebut, atau macam perjanjian peralih- 
an hak yang lain, di mana dari surat-surat tersebut di- 
ketemukan suatu bukti-bukti baru yang menunjukkan bahwa 

surat-surat tersebut mengandung cacat. Cacat-cacat pada 
surat tersebut secara garis besarnya ditimbulkan karena 
suatu syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut apa 
yang ditentukan dalam pasal 1320 BW jo pasal 1335 BW jo 
pasal 1337 BW tidak terpenuhi.^

-'Wawancara dengan Notaris E.W. Soejono, S.H., 
Surabaya 30 Juni 1993.
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Akta perjanjian jual beli merupakan salah satu 

alas hak dari penyerahan hak milik atas suatu barang, 
atau dapat dikatakan sebaliknya, bahwa penyerahan hak mi

lik itu merupakan perbuatan hukum lanjutan yang terjadi 
karena pelaksanaan dari suatu hubungan hukum yang telah 

ada sebelumnya, yaitu, perjanjian jual beli misalnya. 
Dengan adanya akta perjanjian jual beli, dapat dijadikan 
dasar untuk terbitnya sertifikat hak milik atas rumah, 

sehingga bagi pemiliknya dapat diperkenankan untuk mela- 
kukan hubungan hukum apa saja yang berkaitan dengan hak 

miliknya itu, termasuk pula untuk menyewakan rumah itu 
kepada pihak yang lain.

Tentang hubungan antara alas hak dan perbuatan hu- 
kum lanjutan, dikenal dua macam stelsel, yaitu, stelsel 
abstrak dan stelsel kausal. Pada stelsel abstrak, keab- 
sahan dari perbuatan hukum lanjutan tidak bergantung pa
da keabsahan hubungan hukum sebelumnya. Sebaliknya pada 
stelsel kausal, keabsahan akan hubungan hukum yang menye- 
babkannya merupakan suatu syarat yang diharuskan untuk 
keabsahan dari perbuatan hukum selanjutnya.

Meskipun dalam hukum perjanjian tidak dicantumkan 
mengenai stelsel mana yang dianut, namun dengan didasar
kan pada pertimbangan Hoge Raad yang mengikuti stelsel 
kausal, maka stelsel kausal-lah yang kini berlaku;

Jadi, tidak setiap perbuatan hukum demi pelaksanaan 
perjanjian yang batal atau dibatalkan, dengan alasan
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itu lalu batal. Tetapi dalam satu kategori yang sa
ngat penting perbuatan hukum demikian memang batal, 
yaitu pengalihan milik. Ini adalah kausal, yaitu ke- 
batalan perjanjian yang mewajibkan pengalihan milik, 
mengiplikasikan kebatalan penyerahan dan akibatnya mi
lik tidak beralih.26

Dalam praktiknya, ternyata hakim pengadilan lebih 

berpedoman kepada berlakunya stelsel kausal. Syarat ke- 
absahan suatu alas hak sebagai hubungan hukum penyebab- 
nya adalah sangat penting bagi perbuatan hukum lanjutan 
untuk dapat dikatakan sah. Perbuatan hukum lanjutan ada
lah sah bila alas haknya sah, dan juga sebaliknya, per

buatan hukum lanjutan menjadi batal bila alas haknya ba
tal. Sifat tersebut sama halnya dengan bentuk perjanji
an yang bersifat accessoir, di mana perjanjian ikutan- 

nya akan selalu bergantung pada perjanjian pokoknya, se
hingga apabila perjanjian pokoknya tidak sah, maka per-

27janjian ikutannya juga menjadi tidak sah.

Pihak yang berkepentingan dapat saja mengajukan 
tuntutan pembatalan dari alas hak yang telah dibuat ka
rena adanya cacat-cacat pada saat pembentukannya, dan bi
la tuntutan pembatalan ini dikabulkan oleh hakim penga
dilan, maka bagi pihak yang dimenangkan selanjutnya da
pat memohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Ka-

^ J . H .  Nieuwenhuis, op. cit. , h. 36.

^ W a w a n c a r a  dengan Hakim Pengadilan Negeri Sura
baya, 24 Juni 1993.
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bupaten / Kotamadya setempat, untuk melakukan perubahan 

hak milik atas rumah tersebut, karena alas hak semula te
lah dinyatakan batal oleh pengadilan, sehingga kesim- 

pulannya, kebatalan alas hak dari perbuatan hukum lan

jutan, misalnya, akta perjanjian jual beli, akan mengha- 
lang-halangi berpindahnya hak milik sebagai perbuatan h u 
kum lanjutannya.^®

Cacat-cacat pada surat sebagai alas hak bagi per
buatan hukum lanjutan, biasanya terjadi dan melekat ka
rena faktor-faktor:

a. Perjanjian dibuat tanpa mengandung unsur kesepakatan
Kata sepakat yang diambil oleh salah satu pihak, 

diberikan karena di bawah pengaruh paksaan (dwang), ke- 
khilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog), yang secara 

yuridis tidaklah dapat dikatakan sebagai kesepakatan 
yang sah dari ke dua belah pihak, karena di dalamnya 

mengandung unsur cacat-cacat kehendak di dalam pemben- 
tukan kata sepakat tersebut, sehingga terhadap perjanji
an yang diadakannya itu akan dapat dibatalkan oleh pihak 
yang berkepentingan.

Paksaan dari pihak lawan yang disertai suatu 
ancaman, menyebabkan orang itu tidak ada pilihan lain 
kecuali untuk melakukan perbuatan tersebut.
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Kekhilafan di dalam penentuan kata sepakat, terja- 

di pada keadaan di mana pernyataan itu sesuai dengan ke- 

mauan, tapi kemauan itu didasarkan pada suatu kekeli- 
ruan.

Penipuan disini berupa tindakan pihak lawan yang 

mengemukakan suatu keterangan-keterangan yang tidak be- 

nar pada orang lain agar mau menutup perjanjian dengan 
di rinya.

b. Perjanjian dibuat oleh seorang yang tidak cakap me
lakukan perbuatan hukum

Perjanjian tersebut akan tetap berlaku sah sampai 
pada saat putusan batalnya perjanjian tersebut oleh ha
kim atas permintaan dari pihak yang berkepentingan untuk 
itu. Putusan pembatalan ini berlaku surut dan perjanjian 
tersebut dianggap tidak pernah mempunyai akibat hukum.

Orang yang dikategorikan sebagai tidak cakap un
tuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:

a) belum dewasa;_
b) sakit ingatan atau gangguan jiwa atau gila;
c) pemabuk dan pemadat;

d) orang yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

c. Perjanjian yang dibuat mengandung kausa yang tidak 
halal

Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, ka

rena mengandung hal-hal yang dilarang oleh undang-undang
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atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, 

yang meliputi :
a) prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian (isi per

janjian) ,

b) cara pelaksanaan dari perjanjianf

c) maksud dari para pihak yang membuat’perjanjian.

d. Perjanjian yang dibuat tidak mempunyai obyek terten-
tu

Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, ka
rena obyek dari suatu barang yang diperjanjikan tidak da

pat ditentukan. menurut sifat dan luasnya, yang meliputi 
jenis dan jumlah dari barang tidak dapat ditentukan*
e. Perjanjian yang dibuat tidak mempunyai causa

Tujuan yang ingin dicapai dari para pihak yang 
membuat perjanjian adalah tidak mungkin dapat diwujud- 
kan, karena sejak semula obyek yang dituju dalam perjan
jian tersebut memang tidak ada dan tidak mungkin akan 
ada. Akibat dari perjanjian ini adalah batal demi hukum.

f. Tindakan wanprestasi dari salah satu pihak pada per
janjian timbal balik

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, 
misalnya, dengan tidak membayar harga barang yang telah 
dibeli, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemba- 
talan perjanjian jual beli, sehingga alas hak dari penye
rahan itu menjadi terhapus dan pelaku wanprestasi diang-
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gap tidak pernah menjadi pemilik.

Cacat-cacat pada surat mengenai segala apa yang di

sewakan dengan akta perjanjian sewa menyewa rumah, seper- 
ti yang ditentukan dalam klausula di atas, dapat terjadi 

karena faktor a, b, c, dan f. Di dalam praktiknya, yang 
paling banyak diajukan pembatalanya ke pengadilan adalah 
dengan alasan karena pengaruh cacat-cacat kehendak, 
khususnya pengaruh penipuan dan paksaan di dalam pemben-

PQtukan kata sepakat pada perjanjian tersebut. y

2 ♦ Kewajiban Pihak Pertama Untuk Menyediakan Rumah Peng- 
ganti Yang Sesuai

Di dalam suatu perjanjian, para pihak saling ber- 
janji untuk melaksanakan sesuatu. Pasal 1234 BW menya- 
takan, "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan se

suatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 
se sua tu ."^ Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam per
janjian inilah yang disebut prestasi. Pihak kreditur ber
hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak debitur wajib 

melaksanakan suatu prestasi, dan apabila debitur tidak 
melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur

^ W a w a n c a r a  dengan Kepala Sub. Kepaniteraan Hukum 
Pengadilan Negeri Surabaya, 28 Juni 1993.

^ R .  Subekti dan R. Tj itrosudibio, o p . c i t . . h.
291.
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melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat 

berupa empat macam kriteria, yaitu:

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak se
bagai mana yang dijanjikannya,

c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,.

d. melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh di
lakukannya.

Salah satu prestasi yang dilakukan oleh para pihak 
menurut klausula di atas adalah pihak kedua bersedia un

tuk meninggalkan rumah tersebut, dan pihak pertama ber

sedia untuk roenyediakan tempat lain atau rumah pengganti 

yang sesuai dengan rumah yang digantikan.
Sebenarnya dengan adanya paksaan untuk meninggal

kan rumah tersebut karena adanya cacat-cacat pada surat- 

surat mengenai rumah sewa adalah sudah termasuk gangguan 
kenikmatan tenteram atas obyek sewa sesuai dengan yang 
diperjanjikannya, karena adanya tuntutan pengosongan da
ri pihak III yang berhak, di samping itu si penyewa akan 

kehilangan kenikmatan atas obyek sewa yang telah diper- 
janjikan. Agar tidak menimbulkan konflik di antara para 
pihak, maka dibuatlah suatu kesepakatan untuk memberikan 
alternatif lain sehubungan dengan adanya jaminan kenik
matan tenteram tersebut, yaitu, dengan penyediaan rumah 
pengganti yang sesuai oleh pihak pertama untuk kepenting-
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an pihak kedua yang dipaksa untuk meninggalkan rumah
tersebut

Masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 

klausula di atas adalah terletak pada penentuan tingkat 

kesesuaian atas penyediaan rumah pengganti dari masing- 
masing pihak kadang-kadang adalah tidak sama. Pihak per
tama menentukan bahwa rumah pengganti yang telah disedia- 
kannya itu dirasakan telah sesuai dan sebaliknya pihak 
kedua merasa belum terpenuhinya syarat kesesuaian seba

gai rumah pengganti.
Di dalam menentukan ukuran rumah pengganti yang 

sesuai, perlu kiranya diperhatikans
a. pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak di 

dalam menentukan ukuran rumah pengganti yang sesuai,
b. penyelesaian persoalan mengenai rumah pengganti yang 

sesuai sedapat mungkin diselesaikan dengan jalan mu- 
syawarah mufakat untuk mencapai kata sepakat dari pa- 
para pihak,

c. bila tidak terdapat kesepakatan, maka persoalan itu 
dapat diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk 
menentukan rumah pengganti yang sesuai.

Kewenangan Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Da- 
erah Tingkat II Surabaya, yang sekarang disebut Dinas Pe

^  Wawancara dengan Notaris E.W. Soejono, S.H., 
Surabaya 30 Juni 1993.
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rumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, di 

dalam menetapkan rumah pengganti yang sesuai, telah di

atur dengan Keputusan Menteri Sosial.No.il Th.1977, ten- 
tang Rumah Pengganti (selanjutnya disingkat Kep. Mensos. 

11/1977), selain itu juga ditegaskan didalam Yurispru

densi Mahkamah Agung dengan Putusannya No.1159/K/Sip/ 

1978., yang menyatakan "Layak tidaknya penyediaan ako- 
modasi rumah pengganti pada asasnya merupakan kebijaksa- 
naan Kantor Urusan Perumahan, yang tidak tunduk pada pe- 
nilaian oleh Hakim Pengadilan.

Perlu diperhatikan di sini, bahwa kewenangan Dinas 
Perumahan Daerah tersebut di dalam menetapkan rumah peng
ganti yang sesuai dan layak, hanyalah terbatas pada peng- 
gunaan rumah yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah, la- 
lu bagaimana penyelesaiannya terhadap penggunaan rumah 
di luar yang dikuasai oleh Kepala Daerah ? Penyelesai- 
an karena tidak adanya ke.sepakatan mengenai rumah peng
ganti yang sesuai di luar penggunaan rumah yang dikuasai 
oleh Kepala Daerah adalah dengan mengajukan gugatan se
cara keperdataan ke pengadilan negeri setempat oleh pi
hak yang merasa dirugikan.

Hakim Pengadilan di dalam menentukan rumah peng
ganti yang sesuai bagi para pihak, pada prinsipnya ada-

^ M a h k a m a h  Agung Republik Indonesia* Yurisprudensi 
Indonesia. jilid II, 1980, h. 82.
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lah sama dengan yang ditentukan mengenai syarat-syarat 
penetapan rumah pengganti yang sesuai dan layak, seperti 
yang diatur dalam pasal 2 Kep. Mensos. 11/1977, yaitu, 

dengan memperhatikan keadaan antara rumah pengganti de

ngan rumah yang digantikan sedapat mungkin mempunyai per- 

samaan pada ukuran-ukurannya, antara lain:
a. penyediaan fasilitas perlengkapan rumah,
b. besar atau luasnya rumah,

c. strategis tidaknya letak rumah, termasuk fasilitas 
jalan didepannya,

d. jenis bangunan rumah .̂ 3

Hal yang penting di dalam penentuan kebijaksanaan 
penyediaan rumah pengganti yang sesuai dan layak adalah 
terletak pada dua unsur, yaitu, adanya itikad baik dari 
pihak penyewa dan juga perlu diperhatikan kepentingan 
dari pihak pemilik. Setiap penyewa yang mempunyai itikad 
baik, tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian se
wa menyewa yang telah mereka buat ataupun terhadap ke- 
tentuan perundang-undangan, dalam hal pemutusan hubungan 
sewa menyewa, karena kepentingan pemilik yang memang mem- 
butuhkan, maka penyewa berhak untuk mendapatkan rumah / 
tempat pengganti yang sesuai dan layak

^ W a w a n c a r a  dengan Hakim Pengadilan Negeri Sura
baya, 24 Juni 1993.

^ W a w a n c a r a  dengan Kepala Dinas Perumahan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 28 Juni 1993.
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Penentuan layak dan tidaknya suatu rumah pengganti 

selain yang telah ditentukan di dalam Kep. Mensos. 11/ 

1977, disamping itu juga harus mempertimbangkan keadaan 
sosial ekonomis dari masing-masing pihak, sehingga penye- 

lesaian sengketa tentang penyediaan rumah pengganti yang 
sesuai berdasarkan kelayakan dapat dicapai dengan se- 
adil-adilnya dan memberikan kepuasan bagi masing-masing 
pihak.

Dengan memperhatikan pada keadaan sosial ekonomis 
dari para pihak, hal ini akan memberikan pengaruh pada 
pemberian keputusan yang menyimpang dari syarat-syarat 
yang harus diperhatikan di dalam menetapkan rumah peng
ganti yang sesuai. Penyimpangan yang dimaksud, hanyalah 
bersifat penyimpangan secara limitatif terhadap syarat- 
syarat yang diatur dalam pasal 2 Kep. Mensos. 11/1977, 
misalnya, perbandingan antara rumah pengganti dengan ru
mah yang digantikannya adalah 40 : 60, tetapi apabila 

keadaan sosial ekonomis masing-masing pihak adalah sama 
nomalnya, maka perbandingan antara rumah pengganti de
ngan rumah yang digantikannya adalah 50 : 50.^^

Keadaan sosial ekonomis dari para pihak yang per- 
lu dipertimbangkan di dalam penentuan kebijaksanaan ru
mah pengganti yang sesuai dan layak, dinyatakan dalam pa-

35lbid.
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sal 4 angka 1 Kep. Mensos. 11/1977, yaitu:

a. pemilik benar-benar meraerlukan rumah tersebut, karena 

kebutuhan yang sangat mendesak.
b. penyewa yang beritikad baik tetapi berada dalam ke

adaan ekonomi lemah atau tidak inampu.^
Terlepas dari pertimbangan di atas, sebenarnya pi

hak pertama memang harus melaksanakan kewajibannya untuk 
menyediakan rumah pengganti yang sesuai menurut klausula 
yang telah disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya, per- 

lu juga pertimbangan keadaan sosial ekonomis di atas. Pe
milik yang dimaksud dalam huruf a, yaitu, pihak III yang 

berhak atas rumah sewa tersebut, sedangkan pihak pertama 
menjadi tidak berhak atasnya, karena faktor cacat pada 
alas haknya, sehingga huruf a tidak dapat diterapkan ke- 
pada pihak pertama, melainkan harus diperhatikan kepen- 

tingan pihak III yang berhak. Adanya itikad baik dari pi
hak kedua seperti yang dinyatakan pada huruf b, meru
pakan dasar utama dari-nya untuk memperoleh hak atas ru
mah pengganti yang sesuai, karena selama hubungan sewa 

berlangsung tidak melanggar isi perjanjian maupun pera- 
turan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu per- 

lu diperhatikan pula kemampuan ekonomi dari para pihak 
dalam rangka penyediaan rumah pengganti yang sesuai.

^ A n w a r  Yunus, Himpunan Peraturan Perumahan Di 
Indonesia. cet. I, Antar Kota, Jakarta, 1985, h. 71.
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Sehingga kesimpulannya, penyelesaian terhadap kasus di 
atas hendaknya mempertimbangkan keadaan sosial ekonomis 
dari pihak-pihak yang terlibat di dalaranya, antara lain:

a. kepentingan pihak III yang berhak atas rumah tersebut,

b. itikad baik dari pihak kedua disamping ketidakmampu- 

annya untuk menyediakan rumah pengganti,

c. kemampuan ekonomi dari pihak pertama untuk menyedia
kan rumah pengganti yang sesuai.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan di dalam me

nentukan / menetapkan rumah pengganti yang sesuai dan la
yak menurut pasal 2 Kep. Mensos. 11/1977, adalah;
(1). Rumah / tempat pengganti mempunyai perlengkapan 

(penerangan, air, kamar mandi, wc dsb.) ; yang 
sepadan dengan perlengkapan rumah / tempat yang 
akan diganti.

(2). a. Bagi rumah tempat tinggal, apabila ternyata
jumlah penghuninya telah berkurang, maka 
besarnya atau luasnya rumah pengganti dapat 
lebih kecil, tetapi dipandang dari segi kese- 
hatan dan kesusilaan harus cukup menampung 
jumlah penghuninya ;

b. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut 
dalam ayat (2)a, maka besarnya / luasnya rumah 
pengganti paling kecil 75 % dari rumah yang 
diganti ;

c. Dalam hal rumah tempat tinggal yang akan digan
ti besarnya / luasnya tidak memenuhi norma- 
norma kesehatan dan kesusilaan bagi jumlah 
penghuninya, maka rumah pengganti harus meme
nuhi norma-norma kesehatan dan kesusilaan bagi 
penghuninya tersebut ;

(3). Dalam hal rumah / tempat dipakai untuk keperluan 
lain daripada untuk tempat tinggal (untuk toko, 
perusahaan dan sebagainya), maka besarnya / luas
nya rumah / tempat pengganti harus sepadan dengan 
rumah / tempat yang akan diganti.

(4). Golongan bangunan (permanen, semi perraanen, non 
permanen) dari rumah / tempat pengganti sama 
dengan golongan bangunan / tempat yang diganti.
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(5). Letak rumah/ tempat pengganti (di tepi jalan besar 
/ di dalam kampung / gang dan sebagainya) sepadan 
dengan letak rumah / tempat yang akan diganti.

(6). Disamping letak rumah / tempat tersebut, maka bagi 
rumah / tempat yang dipakai untuk keperluan lain 
daripada untuk tempat tinggal (untuk toko / peru- 
sahaan dan sebagainya) perlu diperhatikan pula hal- 
hal yang mempengaruhi penggunannya (misalnya, 
dengan pasar, stasiun, daerah yang banyak pendu- 
duknya dan sebagainya). Dalam hal ini ditentukan 
sepadan pula.

(7). Apabila pemakaian rumah / tempat yang akan diganti 
dengan jangka waktu yang tidak tertentu, maka 
rumah / tempat pengganti dengan jangka waktu yang 
tidak tertentu pula.

(8). Bagi rumah / tempat yang memakai jangka waktu 
tertentu, rumah / tempat pengganti dengan jangka 
waktu sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu 
rumah / tempat yang akan diganti.37
Syarat-syarat tersebut di atas, baik sebagian mau- 

pun kese.luruhan, dapat dipakai sebagai pedoman di dalam 

penyelesaian masalah mengenai penyediaan rumah pengganti 
yang sesuai, dan disamping itu juga perlu dipertimbang- 
kan keadaan sosial ekonomis dari pihak-pihak yang terli- 
bat didalamnya, seperti yang telah saya jelaskan diatas, 
agar penyelesaian masalah tersebut dicapai dengan se- 
adil-adilnya dan dapat memberikan kepuasan bagi masing- 
masing pihak yang bersengketa.

37lbid.. h. 70-71.
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P E N i l T U P

1. Kesimpulan
a. Terjadinya keadaan dari klausula paksaan bagi penyewa 

untuk meninggalkan rumah sewa, sudah termasuk ganggu
an kenikmatan tenteram. Klausula tersebut merupakan 
klausula penyampingan dari Buku III BW, khususnya pa
sal 1550 ayat 3e BW* Hal ini di mungkinkan, karena si- 
fat terbuka dari Buku III BW mengandung asas kebebasan 
berkontrak, yaitu, para pihak bebas menentukan kehen
dak mereka sendiri dalam suatu perjanjian, termasuk pu
la menyampingi Buku III BW yang berfungsi sebagai hukum 
pelengkap, dengan suatu pembatasan tidak bertentangan 
dengan pasal 1320, 1337, 1338* dan 1339 BW*

b. Terjadinya cacat-cacat pada surat mengenai obyek sewa 
merupakan awal pelaksanaan prestasi dari pihak yang 
menyewakan untuk menyediakan rumah pengganti yang se
suai bagi penyewa, Pelaksanaan itikad baik dari . para 
pihak untuk menentukan rumah pengganti yang sesuai a- 
dalah faktor utamnya, apabila jalan secara musyawarah 
tidak dapat tercapai, maka hal tersebut dapat diserah- 
kan kepada instansi yang berwenang untuk menyelesaikan- 
nya. Penentuan dari rumah pengganti yang sesuai dengan 
rumah yang digantikannya, sedapat mungkin mempunyai
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persamaan di dalam ukuran-ukurannya, selain itu juga 
perlu dipertimbangkan keadaan sosial ekonomis dari pi- 
hak-pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Saran
a. Mengingat kondisi masyarakat dan praktik-praktik pada 

gangguan kenikmatan tenteram terhadap penyewa selama 
sewa menyewa masih berlangsung, maka pemerintah per
lu segera menetapkan peraturan tentang jaminan ke
nikmatan tenteram di dalam hubungan sewa menyewa ru
mah, serta mengupayakan ditaatinya peraturan tersebut 
dengan tidak mengabaikan asas kebebasan berkontrak se- 
bagaimana diatur dalam pasal 1338 BW.

b. Perlu adanya suatu metode mengenai penemuan hukum un
tuk memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya bagi 
para pihak pencari keadilan yang terlibat dalam seng- 
keta sewa menyewa rumah, khususnya mengenai penyedia- 
an rumah pengganti yang sesuai, dengan memperhatikan 
pula keadaan sosial ekonomis dari pihak-pihak yang 
terlibat di dalamnya*
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. K A K l O H  . , 
/OTARIS / PpA.T.,
. W  SOF.JONO, SH. 
i. kANu Kjo. 6
Ip. (03lj <C648-5l922i 
U&ABAYA 6027i

T'I
\

Nomor : 22 

PERJANJIAN SEUft HENYEi«)A 

]-Pada hari ihi. Selasa, tanqqal duapuiuh ernpat (24) Desetnber. -

seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (1991) : --------------

|-Henqhadap kepada saya, Nyonva ENDANG WIOJAJANTI SOEJONO. ----

Sarjana Hukum. Notaris di Surabaya, denqan dihadiri ----------

oleh saksi-s-aksi vana ssva. Notaris kertal dari yano akan -----

disebUt pada bagian akhir akta ini : ----------------------------

— Nyonya Janda ^  . pensitlnan. berfcempat tinopal -----

di Surabaya, Jalan -___ '_____ * _ ; ------------------------ -

— selan.iutnya disebut : ------------------------------------------

----------------  PIHAK PERTAMA - YANG HENYEWAKAN ---------------

— Nyobya • lbu rumah tanqqa. bertempat tinooal ------

di BoqorT kompleks kRAMAYUDHA TIGA BERLlAN —  -  , ---

Ciman<jqis: -------------- -----•---------------------------------- -

--selaniutnya disebut : ------------------ ----------------------

---------------------- p i h a k KEDUA - PENYEWA --------------------

|-Penqhadap Pihak Pertama meneranqkan denqan ini menyewakan —  

kepada penqhadap Pihak Kedua yana meneranpkan menyewa dari ---

pertghadab Pihak Pertama berupa : --------------------------------

— sebuah banqunar, rumah tinqqa) dencian fcurutannya. --------

terbUat dari tiang dan dihdirtq tembok, atap cjenten^, ---

lahtdi teqel. lehdkap denqari all fan iistrik da t* x --------

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 1300 W ---------

(seMbu tiasratus Watt), dan saluran telephone ----------

dengan nornor ' V  : ----------------------- '— ..... ......

-banqunan niana berdiM diatas tanah Hak H i l i k -----------

Nomor . /kelurahari Ketintanq, setempat lebih dikehal 

sebagai Mimah dari pekaranqan di Jalan Ketihtano fcarat -- 

p JZ « SUrabaya. ------------------------------------------
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— Adapun rumah vaha disewakan/disewa denaan^akta ini menurut —  

keterangah Pihak Pertama betul milik sah dari Pihak Pertama,-- —

demikian. menurul : --------------------- ----------------------------

I --Sertipikat Hak Hilik Nomor . /Kelurahan Ketintang, -------

seluas 392VH2 (tigaratus sembilanpuluh dua meter persegi).-

terletak di Propinsi Jawa Timur, kotamadya Surabaya. ------

Kecamatan Woriokromo. Oesa Ketirrtanp. diuraikan lebih .iauh -

dalam Gambar Situaii tanogal tiqapuluh (30) April, --------

seribu sembilanratus tu.iuhpuluh tu.iuli (1977). --------------

Nomor : /1977. Sertipikat dari Kantor Sub Oirektorat —

Agraria Kotainadya Surabaya tanggal einpat (4) Desember. ---

seribu sembilanratus tujuhpulMh delapan (1978), ------------

tertulis atas nama : Nvonya ; -------------------

- As 1 i sertipikat mana dipeilihatkan kepada saya, Notaris.-

--Pihak yang mehyewakan nieri.iamin pihak ysna menyewa b a h w a ------

sedala apa yang disetoa/disewakan denqan akta ini tidak ---------

dijUal dan/ataU dipindahkan denqah cara lain dan juga tidak ----

dalam keadaan disetoakan. ditanqgungkan dan/atau digadaikah -----

kepada Pihak Kfctiaa. ------------------------------------------------

'--Pihak kedua menerangkan bahwa segala apa yanq disewa/--------

disewakan dengan akta ini betul telah diketahui. oleh -----------

karena itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam ------

akta ini. ---- •--------------------------------------------------- -

--Selanjutnya perjanjian sewa menyewa ini dilakukan dehqan -----
i

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : --------

Pasal 1. Perjanjian sewa menyewa menurut akta ini dimulai ------

terhitund sejak tahqgal duapuluh delapan (28) Desember, --------

seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (1991). -----------------

berlaku untuk masa seWa dua (2) tahun. — ---- -------- ---------

sehinqqa denoari demikian akan berakhir pada tangaal -------------
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t  . r .  / - . . i J

5GEJONO, SH.MGINAfJ fJO. 6 
i) <6648-519221
3Aya initi j

duapuluh tuiuh (27) besember, se(-ibu sembilanratus --------------

fefeftbilanbUluh tidi (1993) : -----------------------------------------

S61 ̂(na fltasa sewa tersebut, Pihak kedua ditanggung tidak — - —

akan dipaksa pindah oleh Pihak Pertama atau a hii warisnya ------

atau oleh Pihak Ketiga. ------------------------ --------------------

— Apabila diluar kchehdak Pihak kedua. dalam toasa sewa ---------

tersebut Pihak kfedua dipaksa untuk mehinggalkari rumah -----------

tersfebut karena adanya cacat-cacat pada surat-surat meneienai —  

segala apa yang disewakan denqan akta ini, maka Pihak Pertama --

toajib daft harus toenyediakaft tempat laift yang sesuai bagi -------

Pihak kfedua atas bidya dan resiko Pihak Pertama. -----------------

Pasal_2. Para pihak toeheranokan bahwa per.ian.iian sewa ----------

menyewa menurut akta ini untuk inasa sewa seperti tersebut .. .

di atas telah satna disetujui buat harga sebesar ------------------

Rp.2 . 000.000.00 (dua juta rupiah), jumlah tersebut akan ---------

dibayar penuh dan luhas oleh Pihak kedUa kepada Pihak Pertama --

setelah penanda-tanganan akta ini : ------------------------------

- untuk pembayaran mana akan diberikan kuitarisi ter sendiri -----

oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. ----------------------------

Pasal 3 . Segala apa yang disewa/disewakan denaan akta ini ------

diperguhakan untuk rumah tinggal penyeWa dah keluarganya. ------

Pasal 4 . Pihak penyewa berkewa.i ibah untuk foenjalankan — ------

dengan betul sebagaimana (nestinya atas biaya dan resiko --------

sendiri terhad'ap Semua peraturan dari yang berwajib yanp ------

berkenaan dengan pemeliharaan rumah dan fnenjaga kebersihan -----

rumah / pekarahgan, got-got. halaman-halaman dan segala --------

sesuatu foengenai apa yang disewa/disewakan dengah akta ini. ---

— bilamaha pihak pehyewa lalai dalam men.ialankan peraturan -----

dari yang bertoaiib, yang fnengakibatkah bihak yahg menyewakari —  

dikfenakan denda/hukuman, ftdka denda atau hukuman tersebut. ......
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meh.iadi tarigflungan t>ihak penyewa. ------------------------

--Demikian juga selama mass seWa berlaku, semua rekening

ditanggung dan dibayar oleh pihak penyewa. ----------------------

PftS&l-JL Baik kerusakan kecil maupUn keruseKan besar -----------

akibat kerusakan kecil yang t-idak secjera direrbaiki terhadap —

segala sesuatu yang disetoa/disewakah dengan akta irii ------------

sepenuhnya ditanggung oleh pihak pehyewa, sedangkan -------------

kerusakan besar yang tidak disengaja atau akibat b e n c a n a-------

alato, ditanggUng sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. --------

— Pihak yang menyewakan tidak menanggung kfcrugian atas ---------

barang-barang pihak penyewa akibat cacat yang ada pada apa -----

yang disewa/disewakan dengan akta ini. -------------------------- -

?asaJ-_6_... Pihak penyewa untuk masa sewa seperti ters ebut--------

diatas diperboiehkan merubah atau membangun dalam bentuk -------

apapun atas biaya dan hesiko periyeWa sendiri. satu dan laih —

dengan persetujuan tertulis tferlebih dahulu dari pihak yang ---

menyewakan, asal tidak mferubah bentuk bangunan semula. -------- -

Pasal 7. Perjanjian sewa tnenyetoa menurut akta ini tidak --------

dapat diperpanjang masa sefcanya, kecuali atabila mendapat

persetu.iuan tertulis terlebih dahulu d a H  pihak yarig----

foenyeWakan. ---------------------------------------------------

Pa„sal_8. feilamana mass sewa belum habis dan Pihak Kedua -

tersfcbut tidak dapat dipihdahkan kepada pihak lain. kccUali — -

jika mendapat iiin tertulis dari pihak yang menyewakan. --------

Pasal 9. Per.ianiian sewa toehyeWa menurut akta ihi tidak akan - --

menjadi batal atdu berhehti karena menihggalnya salah satu -----

pihak atau karena dij^alhya bangunan tfersfrbut kepada pihak ----

pemakaian alitan listrik, rekening pemakaian saluran telepori —  

dan £ajak Bumi dan bangunan (PBB)/jalan dan dana-dana kampung, -

berkehendak unfcuk pindab tempat lain, maka sisa masa sewa
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lain atau akibat gugatan, tuntutan dari para ahli waris. -------

Akan tfelapi ditehUskah oleh Shli Wahis dari yahd meninadal----

dunia sampai jangka Waktu sewa menyewa berakhir. -----------------

Pasal 10. fcilaitana jangka Waktu sewa sudah habis, iraka pihak —  

penyeWa diharuskan segera mehihdgalkan dan menyehahkan kembali -

J'Umah yang disewa/disewakan menurut akta ihi kepaos f>ihak -----

yang menyewakan beserta dengan semua tambahan dari o*iiQunan 

tersebut yang karena .jenis dan ketentuahnya dianggao sebagai 

benda tetap, tanpa mihta ganti kerugian apapun dari pihak ----

yang menyewakan. ----------------------------------------------------
/

P $ $a ) .3,1,- Bilarsna pada tanggal seperti tersebut d;3Uv„ --------

yaitu tahggal duapuluh tujuh (27) Desember, seribu — ......

sembilahratus sembilanpuluh tiaa (1 99 3) .------ ------------- --

pihak penyewa belum juga dapat mehgosongkan dari penghuni ---- -

dah barang-barang fnilik penghuhi clan seders toehyerahkan ---- -

rumah tersebut kepada pihak yang menyewakan, maka ---------- -

Pihak Pertama trembeH batas Waktu keterlambatan penqosonofwi

tersebut sampai dengan tujuh (7) hari behturut-t.urut--------- -

sejak tahggal berakhimya sewa menyewa menurut akta ini.

— Biiamaha tujuh (7) hari setelah tanggal duapuluh tujuh (27) ■

besember. seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (19^3) --- --

pihak penyeWa belum juga dapat mehdosongkan rumah seperti ---

tersebut diatas dan segera meriyerahkan ketobali.kepada -------

pihak yang menyewakan. fnaka fc>ihak yahg menyewakan diberi kuas,« - 

untuk mehgosoncKan M.imah dimaksud dan bilamana perlu meminta

bantuan dari instansi pemerintah yand befWajib. -------------- -

fa.sal 12. tiiaya pembuata.*» akta ini dah turunanhva---- -------

aibikul olfeh kedua belah bihak, foasihtf-toasing untuk ------- ----

setehdah bagian. ---------------- •----------------- --------------- -

Pas a 1_13_. Tentcno hal ini dan segala akibatnya, ........... -
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para pihak memilih temoat kedudukan imum dah tidak berubah -----

di kahtor PahiteCa Penqadilan Neqeri di Surabaya. ---------------

- Turut toehqbadap kepada saya. Notaris denq^h hadirhya---------

saksi-saksi yang sama : -------------------------------------------

—  TUafl Insihyyr Wihaswasta. suami d a n ----

beftempai: fcinqqal sama aenqan penqhadap Nyonya ANGGR1ANI —  

tfersebut dletas. (dahuh bertefnpat tihgqal di Jakarta Pusat. 

Jalan Kebon Kosohq m m i  ; -----------------------

- Penqhadap terakhir tersfeb.t diatas nienefahakan denaan ihi ---

turut foenyaksikan dan mcnysuiui per.ian.iian menurut akta ini. --

- Para penqhadap saya. Note*is kenal. -----------------------------

-------------- ----------- Demi‘ianlah akta ini -----------------------

— Dibuat sebaqai minuta dan ciselesaikan di Surabaya, pada ------

hari dan tanqqal yang tersecjt pada bagian awal akta ini --------

denqan dihadiri olfch Nona SE"iAWA?-l. Sar.iana Hukum dan ----------

Nona S k i WAHYUM , SaMana Hu-jm. keduanya Peqawai Kan tor --------

Notahis dan betternpat tihqqai di Surabaya, sebaqai saksi-saksi. -

--Setelah saya, Notaris menb-cakan akta ini kepada para ---------

pencjhadap dan para saksk ft£-a seqera akta ini ditandatangani 

oleh paha penghadap, para ss;si dan saya, Notaris: ---------------

| --OildnqsUnqkan aenqan lima 'envooi yakhi satu tafnbahan d a h ----
t
I fempat coretati dengan gantiar.. ---------------------------------------

1--Minuta akta ini telah ditc'datanaanl derfqan sfeftpufna. ---------
I
i~--Diberikaft sebaqai turunan -ang sama bunyihya. ------------------
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