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a. Bahwa apabila masa sewa telah berakhir, akan tetapi barang sewa tidak diserahkan 

kepada pemiliknya, maka penyewa dapat digolongkan sebagai pihak wanprestasi, 

sebab : 

~ Pengertian sewa – menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan 

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu 

harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.  

~ Bahwa Perjanjian sewa – menyewa yang dilakukan secara lisan oleh Warsono 

dengan Gaby atas persewaan sebuah mobil, adalah sah menurut hukum Dan 

dalam perjanjian tersebut telah disepakati hal – hal sebagai berikut:  

i. Mengenai jangka waktu berakhirnya sewa – menyewa. 

ii. Mengenai harga sewa tiap bulannya. 

iii. Dan juga mengenai adanya klausul bahwa jika memungkinkan mobil 

tersebut akan di beli oleh Gaby. 

Namun ketika waktu sewa berakhir, Gaby belum juga mengembalikan mobil 

tersebut, dengan alasan bahwa biaya perbaikan melebihi harga mobil.  

~ Mengenai kewajiban si penyewa antara lain, yaitu: 

i. Untuk memakai barang yang disewa, sebagai seorang bapak rumah yang 

baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut 



perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, 

menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan; 

ii. Untuk membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Di dalam sewa – menyewa terdapat hak perorangan bukan hak kebendaan. Hak 

perorangan itu tidak dapat dipisahkan dengan hak mutlak yaitu suatu hak yang 

hanya dapat berlaku terhadap orang tertentu. 

b. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik barang terhadap barang sewa 

yang masih berada di tangan pihak penyawa ialah : 

~ Terhadap tindakan Gaby tersebut terhadap Warsono, maka Warsono melakukan 

penuntutan kepada Gaby dengan tidak dikembalikannya obyek sewa pada waktu 

yang sudah berakhir dan dapat dikatakan bahwa Gaby telah Wanprestasi. Ada tiga 

bentuk Wanprestasi yaitu: 

i. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

ii. Telambat memenuhi prestasi; 

iii. Memenuhi prestasi secara tidak baik. 

Gaby dikatakan terlambat memenuhi prestasi karena didalam perjanjian ditentukan 

waktu tertentu bagi debitur untuk berprestasi tetapi Gaby telah melalaikan apa yang 

ada dalam perjanjian tersebut. 

~ Wanprestasi memberikan pengertian bahwa apabila si berutang telah lalai 

memenuhi suatu perikatan maka dapat diberikan ganti kerugian. Sesuai dengan 

ketentuan pasal mengenai kewajiban penyewa dan juga tentang wanprestasi, maka 

Gaby dapat bertanggung gugat untuk pengembalian obyek sewa tersebut, 



mengingat bahwa perjanjian sewa – menyewa merupakan hak perorangan bukan 

hak kebendaan. 

 


