
A

SKRIPSI

b a m b a n g s e t i a w a n

p e r j a n j i a n S E W A - M E N Y E W A A P A R T E M E N

M I L U
PERPUSTAKAAN

UNIVEKSl l AS A1RLANC OA'

S U R A B A Y a
Pet ,/jr̂ // j?/

Jet

t

FAKULTAS HUKUM UN1VERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

1990

-

-


ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



PERJANJIAN SEWA-MENYEWA APARTEMEN

S K R I P S I

OLEH
BAMBANG SETIAWAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

1990

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



rfin.TAHjTAn r̂ v/A-rH?rr:v,rA

sraursi

DIAJUKAN UIJTUK IW.J.l'.VGVAVI TIT,An

DAII HEKRrnJHI 5YARAT-0YARAT TjirrUK

riEticArAi o e ia r ^afutatia H'idi;:

OL̂ lI
BAI IDA110 S^TIAV/A’r

038311506

MARTHAIJSNA POHAN, S .i l.

FAKULTAS HUKUM UHIVERSITAS AIRLAMGGA 

S U R A B A Y A

1990

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



Tolah di uji pada tanggal 22 Desember 1990

Tim pGncu.1l :

K o t u a

Cekretaris

Angsota

: Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo,

: Lisman, 5.II.

: Marthalena Pohan, S.H.

Abdoel Mutholib, S.H.

Socdalhar, S.H,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



Dengan menyebut naraa Allah yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



 
                                                               
                                                         
                                                            ABSTRAK 
 
                    PERJANJIAN SEWA MENYEWA APARTEMEN  
 
 
                 s e t i a w a n, B a m b a n g   

               PEMBIMBING : MARTHALENA POHAN, SH. 
                 LEASES-LAW AND LEGISLATION 
                 KKB KK-2 PER 1521/91 Set p 
                 Copyright© 1991 by Airlangga University Library Surabaya  
 
 
Didalam perjanjian sewa-menyewa apartemen diperlukan 
adanyakesepakatan para pihak,yaitu pihak penyewa 
menerima penawaran yang diajukan oleh pihakpemilik/ 
yang menyewakan apartemen,dimana selanjutnya 
kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian 
baku yang telah dipersiapkan oleh pengelola apartemen 
dan ditanda tangani bersama oleh para pihak,sehingga 
mengikat kedua belah pihak. Didalam perjanjian sewa 
apartemen tersebut terdapat hak dan kewajiban para 
pihak selama berlangsungnya masa sewa apartemen.  
 
 
Keyword : Perjanjian Sewa Menyewa 
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1. Permasalahan
Serangkaian deregulasi dan debirokratisasi yang

telah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini sedikit
banyak telah mempengaruhi iklim penanaman modal asing
di berbagai bidang usaha di Indonesia. Kebijaksanaan-
kebijaksanaan tersebut antara lain mencakup masalah pem-
berian fasilitas usaha, perkreditan, perpajakan, devisa
dan lain-lain.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada akhirnya
selaras dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang menye-
butkan^ :

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan
ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil mela-
lui penanaman modal, penggunaan teknologi serta mela-
lui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
Maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-
faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi 
modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri
sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang
terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan Nasi-
onal.

Untuk itu tidaklah dapat dipungkiri, jika di satu
sisi adanya penanaman modal asing adalah dalam rangka
raemperluas kesempatan berusaha serta menciptakan lapangan

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila ( BP-7 ) Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur, Himpunan Ketetapan-ketetapan
Ma.ielis Permusyawaratan Rakvat Republik Indonesia Tahun
198871988, h.27̂

1
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pekerjaan bagi tenaga-tenaga kerja Indonesia tapi di sisi
lain kita melihat masih adanya penggunaan tenaga kerja
asing di dalam berbagai sektor pembangunan nasional.

Hal tersebut dimungkinkan terjadinya, yaitu untuk
jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja 
Indonesia, perusahan-perusahaan modal asing diijinkan
untuk mendatangkan tenaga-tenaga pimpinan serta tenaga-
tenaga ahli warga negara asing. Hal ini dianggap sewajar-
nya, sebab penanara modal asing tersebut tentu berkeinginan 
menyerahkan pengelolaan modal kepada orang yang mampu dan
dapat dipercaya untuk itu.

Sehubungan dengan itu, agar tidak mengganggu ke-
pentingan ekonomi dan keamanan Nasional maka pemerintah 
telah mensyaratkan adanya pengalihan ketrampilan dan tek-
nologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, sehing-
ga keberadaan tenaga-tenaga kerja asing tersebut pada akhir-
nya juga tidak dipandang sebagai suatu masalah di dalam
pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mendukung ter-
capainya tujuan pembangunan,

Selanjutnya sebagai insan hidup, kehadiran tenaga-
tenaga kerja asing itu juga tak terlepas dari berbagai
masalah yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari* di-
mana mereka sebagaimana layaknya orang yang lain di sam-
ping memerlukan sandang dan pangan, tentu juga membutuh-
kan papan sebagai tempat tinggal mereka selama menetap di
Indonesia.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dikatakan
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bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya
untuk raemenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sehing-
ga dapat mendorong perilaku hidup sehat dan tertib serta

pikut mendorong kegiatan pembangunan di sektor lain*
Untuk itu pemerintah di dalam Undang-undang Nomer 1

Tahun 1964* yaitu di dalam pasal 6 telah menetapkan, bahwa
perwakilan negara asing, badan atau warga negara asing da
pat menbangun perumahan untuk keperluannya; perusahaan asing 
diwajibkan membangun perumahan untuk usahanya, pegawai dan
buruhnya.-̂

Dalam pelaksanaannya tidaklah selalu mudah bagi
perusahaan-perusahaan modal asing tersebut untuk menyedia-
kan perumahan yang sesuai bagi tenaga-tenaga kerja ahli
mereka, Banyak hal .yang harus dilakukan sebelum mereka
dapat menetapkan untuk mulai membangun perumahan tersebut,
terutama jika lokasi yang mereka inginkan dan kehendaki
itu berada pada suatu daerah yang merupakan bagian dari
sebuah kota raya.

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan tempat yang 
strategis, mereka harus melakukan survey ke banyak tempat.
Kemudian setelah mendapatkannya, sejumlah perijinan yang 
diperlukan telah menghadang untuk segera diurus sebelum

^Ibid.. h.?6.
^Undang-undang Nomer 1 Tahun 19&4 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomer 6 Tahun
1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara 1962
Nomer 40) menjadi Undang-undang*
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mereka dapat mulai mendirikan bangunan di atas tanahnya.
Dimana untuk pemakaian tanah sehubungan dengan keperluan 
perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat diberikan tanah
dengan hak guna bangunan, hak pakai dan hak guna usaha
menurut peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana
disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomer I tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing,

Selain melelahkan, usaha-usaha untuk pengadaan pe-
rumahan tersebut juga memakan banyak tenaga dan pikiran,
serta biaya yang tidak sedikit. Sementara itu kebutuhan 
mereka akan perumahan itu sendiri tidaklah selalu untuk
jangka waktu yang panjang dan lama, sebab adakalanya tena-
ga-tenaga ahli yang mereka datangkan itu hanya menetap di
Indonesia untuk jangka waktu beberapa bulan saja. Sehingga
mereka memandang pengadaan perumahan atas usaha mereka
sendiri itu tidaklah terlalu menguntungkan.

Untuk itu pengadaan perumahan tersebut mereka ganti
dengan menyewa rumah-rumah yang sudah ada dan memang dise-
diakan untuk keperluan tersebut. Tentu saja dengan tidak
melupakan persyaratan-persyaratan yang mereka tetapkan,
seperti lokasi yang strategis, fasilitas perumahan yang 
lengkap dan memadai serta lingkungan yang aman dan sesuai
dengan citra diri mereka.

Salah satu petunjuk tentang permintaan yang semakin
meningkat terhadap kebutuhan perumahan yang dapat dihuni
serta diperoleh dengan jalan menyewa adalah semakin ber-
tambahnya jumlah apartemen yang dibangun di Indonesia
pada pertengahan masa Pelita V saat ini.
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Secara umum, perjanjian sewa-menyewa diatur dalam
Buku Ketiga BAB VII Burgerlijk Wetboek (B*W.) atau Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Pengaturannya tercantum dalam
pasal 1547 sampai pasal 1600, yang antara lain mengatur
.tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan per
janjian yang mereka buat.

Pada saat ini, pihak yang menyewakan apartemen bia-
sanya telah menyediakan suatu akta yang sederhana bentuknya,
yaitu yang menyangkut data pribadi si penyewa, tipe aparte
men dan masa sewa yang dikehendakinya. Kemudian mereka ting-
gal menempatinya setelah membayar harga sewa apartemennya
terlebih dahulu. Sedang tentang hak dan kewajiban mereka 
tidak dibahas secara terperinci selain yang sudah dibica-
rakan secara umum.

Dalam skripsi ini, saya akan membahas permasalahan-
permasalahan sebagai berikut :
(a) bagaimanakah kedudukan akta perjanjian sewa-menyewa ter

sebut ditinjau dari bentuknya, dan sebagai syarat tentang
adanya persetujuan di antara para pihak ?;

(J>) mengingat pihak pemilik apartemen tidak selalu mencantum.-
kan hak dan kewajiban para pihak secara terperinci di
dalam klausula perjanjian, apakah ketentuan di dalam
Burgerlijk Wetboek dapat dipergunakan dalam perjanjian
sewa-menyewa tersebut ?;

(c) bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa apar
temen, masalah-masalah apa sajakah yang muncul serta
bagaimana pemecahannya ?
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2. Pen.ielasan Judul
Dalam penulisan ini dibahas masalah perjanjian sewa-

menyewa aparteraen yang juga saya pakai sebagai judul untuk
penulisan skripsi ini. Untuk lebih jelasnya akan dibahas
lebih lanjut tentang judul penulisan ini.

Yang dimaksud dengan perjanjian di dalam judul penu
lisan ini adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 1313

Burgerlijk Wetboek (B.«W«), yaltu suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih.

Selanjutnya tentang pengertian sewa-menyewa di dalam
judul skripsi ini adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal
1548, ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 
lainnya kenikmatan dari suatu barang, selaraa suatu waktu
tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh
pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Sedang yang dimaksudkan dengan apartemen adalah
tempat tinggal (terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, ka-
mar mandi, dapur, dan sebagainya) yang berada pada satu
lantai bangunan bertingkat, rumah flat (rumah atau bangunan
bertingkat terbagi atas beberapa tempat tinggal, masing-
masing untuk satu keluarga), rumah pangsa (rumah tinggal
yang dibangun berpetak-petak dan bertingkat-tingkat)\ atau

^Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan 1, Balai Pus-
taka, Jakarta, 19S8, h.759*
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bangunan bertingkat, terbagi dalam beberapa tempat tinggal.^
Jadi pembahasan penulisan skripsi saya ini meliputi

tentang perjanjian yang diadakan oleh satu orang atau lebih
dengan satu orang lain atau lebih, di dalam hubungan sewa-
menyewa dimana sebagai obyeknya adalah suatu rumah atau ba
ngunan tempat tinggal yang biasa juga disebut sebagai apar
temen.

3. Alasan Pemilihan Judul
Perjanjian sewa-menyewa apartemen adalah judul yang

saya pilih dalam penulisan skripsi ini, yaitu berhubungan 
dengan semakin meningkatnya pembangunan perumahan khusus-
nya apartemen, dimana di dalamnya terdapat masalah perjan
jian sewa-menyewa yang harus diatur dan disetujui oleh para
pihak yang mengikatkan diri di dalamnya dengan sebaik-baik-
nya, agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan*
Juga tidak sampai terdapat suatu perbedaan pendapat yang
dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Selain itu adalah untuk menyimak sampai sejauh mana-
kah perjanjian sewa-menyewa tersebut dalam pelaksanaannya
ditaati oleh kedua pihak, mengingat perjanjian tersebut
berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mem-
buatnya.

Disamping itu perjanjian tentang sewa-menyewa, khu-
susnya sewa-menyewa apartemen masih jarang sekali pihak yang

5Ibid.. h.if5

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



8

membahasnya, hal ini juga mendorong dipilihnya judul ter
sebut di atas.

4* Tu.iuan Penulisan
Tujuan penulisan yang pertama, berhubung dalam ke-

nyataannya masalah ini agak jarang dibicarakan maka tulis-
an ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dalam hal
sewa-menyewa, khususnya sewa-menyewa apartemen* Sehingga
sedikit banyak dapat memberikan gambaran bagi pihak-pihak
yang tertarik terhadap masalah perjanjian sewa-menyewa
apartemen ini.

Tujuan kedua adalah untuk mengetahui seluk-beluk
di dalam sewa-menyewa apartemen, juga tentang kesepakatan 
para pihak terhadap klausula-klausula yang menyangkut per
janjian sewa-menyewa apartemen tersebut.

Selain itu melalui tulisan ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan di dalam
perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan Hukum
Perdata.

Akhirnya, penulisan ini disusun dalam rangka meme-
nuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5* Metodologi
a. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan judul
yang saya ajukan dan materi yang akan dibahas, pendekatan
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yang saya pakai adalah secara yuridis, yaitu meninjau
tentang permasalahan di dalam perjanjian sewa-menyewa ter
sebut dengan berbagai aspeknya dari segi hukum,

Dan mengingat usaha yang dijalankan oleh pemilik
apartemen dengan menyewakan apartemennya adalah tak ter-
lepas dari usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan, maka
pembahasannya akan juga meliputi aspek ekonomisnya sebagai
salah satu aspek yang terkait di dalamnya,
b, Sumber data

Di dalam penulisan ini saya mempergunakan bahan-
bahan bacaan berupa literatur yang ada di perpustakaan,
tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah sewa-
menyewa, juga dari media massa serta peraturan perundangan
yang dapat menunjang data-data yang diperlukan.

Selain itu sebagai sumber data yang tak kalah pen-
tingnya adalah data primer yang diperoleh dengan menga-
dakan pengamatan langsung terhadap materi penulisan ini.
c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Dengan mendasarkan diri pada data sekunder, antara
iain akan ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan masalah penulisan, kemudian dihu-
bungkan dengan pendapat-pendapat yang ada serta kenyataan 
yang terjadi di dalam pelaksanaannya, sehingga dapat di
peroleh data yang tepat.

Selanjutnya data-data tersebut akan dipergunakan
dalam materi penulisan ini, sehingga tujuan penulisan da
pat tercapai secara sistematik dan tepat.
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d. Analisis data
Berpedoman pada data, hasil pengamatan, dan pera-

turan hukum tentang sewa-menyewa, akan dicoba menganalisa
permasalahan yang ada. Cara yang dipergunakan adalah de
ngan menguraikan aspek yuridis tentang terjadinya hubungan
sewa-menyewa dari segi hukum perjanjian, mengemukakan per
masalahan serta pemecahannya, dimana pembahasannya meli-
puti juga aspek ekonomis yang terkait di dalam perjanjian
sewa-menyewa apartemen tersebut.

6* Pertanggung.lawaban Sistematika
Secara sistematika materi penulisan skripsi ini di-

bagi menjadi lima bab pokok pembahasan yang akan dj.6usun
sebagai berikut:

Uraian dalam Bab I adalah merupakan pendahuluan dan
menjadi landasan untuk bab-bab selanjutnya. Untuk itu di
dalam bab pendahuluan dibahas mengenai gambaran permasa
lahan secara umum serta perumusan permasalahannya, juga
beberapa pengertian yang msndasar sifatnya, seM.ngga pem
bahasan masalah penulisan dapat dipahami dengan baik.

Selanjutnya di dalam Bab II, untuk lebih memperje-
las permasalahan akan dikemukakan gambaran tentang terja
dinya suatu perjanjian sewa-menyewa, yaitu meliputi kese-
pakatan para pihak sebagai hal yang mendasari terjadinya
perjanjian sewa-menyewa. Dimana hal ini akan menjadi da-
sar pengertian bagi uraian di dalam bab berikutnya.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan pertama di
dalam Bab II, maka di dalam Bab III akan dibahas permasa-
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lahan kedua tentang isi dari kesepakatan para pihak di
dalam perjanjian sewa-menyewa apartemen, yaitu tentang hak
dan kewajiban, serta tanggung-jawab mereka terhadap tira-
bulnya suatu cacat dan atau kerusakan, serta risiko sela-
ma masa perjanjian sewa apartemen tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan dasar dan isi dari per
janjian sewa-menyewa sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan
Bab III, maka dalam Bab IV akan dibahas beberapa permasa-
lahan yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan para
pihak di dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaity me-
liputi saat dan akibat berakhirnya hubungan sewa-menyewa
apartemen.

Pada akhirnya dari pembahasan permasalahan'sebagai
mana telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu, akan da
pat ditarik beberapa kesimpulan, dimana hal ini juga meru
pakan dasar bagi saya untuk dapat memberikan saran. Dan
sudah sewajarnya apabila kesimpulan dan saran tersebut sa
ya letakkan di dalam Bab V sebagai penutup dari seluruh
pembahasan penulisan 6kripsi ini.
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BAB II
KESEPAKATAN PARA PIHAK

■ DAN BENTUK PENUANGANNYA DALAM PERJANJIAN

1. Dasar Keterikatan Para Pihak
Dalam pasal 1234 Burgerlijk Wetboek dikatakan, tiap-

tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk ber-
buat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, Sedang ter-
hadap adanya perikatan ( verbintenis ) itu sendiri dapat
ditimbulkan oleh persetujuan atau telah ditetapkan sejak
semula oleh undang-undang.

Selanjutnya tentang pengertian dari persetujuan atau
yang biasa juga disebut dengan perjanjian, yaitu sebagai
istilah yang lazim digunakan untuk menterjemahkan "overeen-
komst" ke dalam Bahasa Indonesia, ada beberapa pendapat
yang menguraikannya, yaitu :
1. Wirjono Projodikoro, berpendapat bahwa perjanjian ada

lah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara
dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap
berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak
melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak me-
nuntut pelaksanaan janji itu.^

2. K.R.M.T. Tirtodiningrat, pengertian persetujuan ialah
suatu perbuatan hukum berdasarkan persesuaian kehendak

^Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetu-
iuan-t>ersetuiuan Tertentu. cet. VII, Sumur Bandung, 1961,
h.ll.

12
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dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat
7hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.'

3- Sedang paeal 1313 Burgerlijk Wetboek, memberikan defi-
nisi mengenai persetujuan sebagai berikut : persetu
juan adalah .suatu perbuatan, dimana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau le-
bih. 8

4. Setiawan, memperbaiki definisi dalam pasal 1313 Bur
gerlijk Wetboek tersebut di atas, sehingga perumus-
annya menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hu
kum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang

Qatau lebih.7
Dari berbagai uraian pendapat tersebut di atas,

dapat dilihat beberapa hal pokok yang mendasari terjadi
nya suatu persetujuan atau perjanjian.

Hal pokok pertama yang mendasari suatu perjanjian
adalah adanya usaha untuk mengikat para pihak dalam suatu
perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum bagi
para pihak. Pada azasnya persetujuan memang hanya mengi-

^K.R.M.T. Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata
dan Hukum Dagang, cet. Ill, Grafica Djakarta, 1954, h.58.

^Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. cet. XVII, Pradnya Paramita, Jakarta,
1983, h. 304.

^Setiawan, pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. IV,
Bina Cipta, Bandung, 1987t 49-
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kat pihak-pihak yang membuat persetujuan saja, sebagaimana
diatur dalam pasal 1340 B.W., bahwa persetujuan-persetujuan 
hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Meskipun
demikian undang-undang meraungkinkan adanya pengecualian
terhadap berlakunya azas tersebut, seperti yang tercantum
di dalam pasal 1317* yaitu mengenai janji bagi kepentingan 
pihak ketiga.

Hal pokok yang berikutnya, yaitu sebelum para pihak
tersebut saling mengikatkan diri, adalah adanya kesepakatan 
atau persesuaian kehendak pihak-pihak itu, yaitu mengenai
perbuatan hukum beserta akibat-akibatnya sesuai dengan ke-
tentuan hukum yang berlaku yang dalam hal ini menyebabkan 
para pihak tersebut saling mengikatkan diri*

Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai
hukum perjanjian Burgerlijk Wetboek, adanya kesepakatan 
dimaksudkan^bahwa di antara para pihak yang bersangkutan 
tercapai suatu persesuaian kehendak, yaitu apa yang dike-
hendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh
pihak yang lainnya* Kedua kehendak ini bertemu dalam "se-
pakat" tersebut^.

Dan sesuai dengan asas konsensualisme ini pula, ber-
srti untuk melahirkan perjanjian-perjanjian sebagaimana
diatur dalam Burgerlijk Wetboek, adalah cukup dengan se-
pakat saja. Perjanjian tersebut (dan juga perikatan yang
ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat tercapai-

10Subekti, Aneka Per.1an.1lan. cet. VII, Alumni, Ban
dung, 1985, h.3 .
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nya konsensus di atas, di saat itu pula perjanjian sudah
jadi dan mengikat pihak-pihak.

Selanjutnya di dalam, pasal 1338 ayat 1 Burgerlijk
Wetboek dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat-
nya* Ini berarti 6uatu perjanjian yang dibuat secara sah,
mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Dan untuk menentukan sahnya suatu perjanjian dapat
didasarkan atas empat syarat yang telah ditentukan di dalam
pasal 1320 Burgerlijk Wetboek,
1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, yaitu

harus ada kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi po
kok perjanjian# Apa yang menjadi kehendak pihak yang
satu merupakan kehendak pihak yang lain juga. Kesepa
katan ini penting, karena perjanjian telah dilahirkan 
sejak saat sepakat telah tercapai, dan sah dalam arti
mempunyai akibat hukum, atau mengikat para pihak.
Walaupun syarat ini dianggap sudah ada, mungkin terda-
pat suatu keadaan^bahwa suatu persetujuan atau perjan
jian yang telah terjadi itu pada dasarnya tidak sempur-
na. Keadaan ini mungkin terjadi apabila kedua belah 
^ihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan
tetapi ternyata tidak demikian halnya. Keadaan ini di-
jumpai bilamana terjadi kekhilafan (dwaling), dan per
setujuan yang timbul demikian dalam beberapa hal dapat
dibatalkan. Sepakat mungkin juga diberikan karena ti-
puan (bedrog) atau paksaan (dwang), dalam hal-hal ini-
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pun dapat merupakan sebab untuk menuntut pembatalan.
Paksaan, kesesatan, penipuan, dan ketidakcakapan/on-
bekwaamheid (pasal 1330 B.W.) dapat membuat suatu per-
setujuan kurang sempurna (gebrekkig), akan tetapi ti
dak meniadakan persetujuan11. Jadi adanya kesesatan,
paksaan dan penipuan tidak mengakibatkan suatu perse
tujuan batal atau menimbulkan alasan untuk batalnya 
persetujuan, selain hanya merupakan suatu sebab untuk
menuntut pembatalan, Meskipun atas dasar itu suatu per
setujuan tidaklah selalu dapat dibatalkan pada akhirnya.

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dimana
para pihak sadar dan mengerti akan akibat dari perbuat-
annya itu serta mampu untuk bertanggungjawab* Seseo-
rang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berda-
sarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sen
diri persetujuan-persetujuan dengan akibat hukum yang 
sempurna. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa perjanjian-
perjanjian dari orang-orang tersebut tidak pernah batal,
tetapi hanya dapat dibatalkan. Pasal 1330 B.W. menen-
tukan siapa-siapa saja yang tidak cakap untuk membuat
suatu perjanjian, yaitu : orang-orang yang belum de-
wasa (belum 21 tahun atau belum pernah kawin), mereka 
yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), dan para

^Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,
Hukum Perikatan. cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 1984* h.133*
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isteri dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang.
3. Tentang sesuatu hal tertentu, obyek/hal yang diperjan-

jikan jelas dan tertentu, yaitu: jenisnya harus dapat
ditentukan (pasal 1333 ayat 1 B.W.), jumlahnya harus
tertentu (tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang
tidak tertentu asal saja jumlah itu dapat dihitung/di-
tentukan kemudian), berupa barang yang sudah ada atau
baru akan ada kemudian. Berdasarkan pasal 1332 B.W. di
tentukan hanya barang-barang yang dapat.diperdagangkan 
yang dapat menjadi obyek perjanjian, sedang pasal 1334
B.W. menentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada
di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian, kecua-
li jika dilarang secara tegas oleh undang-undang.

if. Causa/sebab yang diperbolehkan daripada isi perjanjian
maupun tujuan yang dikehendaki. Dalam pasal 1553 B*W.
dikatakan suatu perjanjian tanpa sebab, ataû yang telah
dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,
tidak mempunyai kekuatan. Jadi suatu perjanjian yang
dibuat tanpa sebab yang halal adalah batal, kecuali di
tentukan lain oleh undang-undang. Sebab yang tidak di-
perkenankan ialah suatu sebab yang bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban uraum ( pasal
1337 Burgerlijk Wetboek ).

Apabila syarat 1 dan 2, sebagai syarat subyektif
tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan
pembatalannya, sedang apabila syarat 3 dan 4» sebagai sya
rat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal ka-
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rena hukum. Ancaraan pembatalan pada syarat subyektif ada
lah tenggang waktu lima tahun sejak dibuatnya perjanjian.
Hal tersebut didasarkan pada pasal lk5k B.W., yang mem-
pertimbangkan adanya cacat kehendak di dalam pembuatan
.suatu perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak.
Sedangkan istilah batal demi hukum pada syarat obyektif
mengandung arti, bahwa sejak permulaan dianggap tidak per
nah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada peri-
katan.

Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku umum, maupun
yang mengatur secara khusus tentang hukum dari suatu per
janjian berikut mengenai perikatannya, pada dasarnya sya
rat mutlak untuk adanya suatu perjanjian yang dapat mengi
kat para pihak dalam peraennhan prestasi suatu perikatan 
adalah dengan adanya persesuaian kehendak dari kedua belah
pihak. Hofmann menyatakan, perlu pernyataan kehendak (wils-

1Pverklaring) dari kedua belah pihak . Dalam hal ini yang
diperlukan adalah adanya pernyataan dari pihak pertama
yang menawarkan suatu perjanjian, dan pernyataan dari pi
hak kedua yang menerima penawaran pihak pertama tersebut.

2. Bentuk Per.ian.1ian Sewa Menyewa
Pengertian tentang sewa-menyewa telah diatur di dalam

pasal 1548 B.W* dan secara umum pengertian dari suatu per-

12Ibid.. ta.lH
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janjian juga telah tercantum dalam pasal 1313 B.W., sedang 
tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak
atau perjanjian telah diatur dalam Buku Ketiga BAB II Bur-
"^erlijk Wetboek.

Persetujuan atau perjanjian selalu merupakan per-
buatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu di-
perlukan kata sepakat dari para pihak* Pada saat adanya
kata sepakat dari pihak-pihak tersebut, pada saat itu juga
suatu perjanjian (berikut perikatan yang ditimbulkannya)
sudah jadi dan mengikat para pihak. Lalu.bagaimanakah ben-
tuk yang sesungguhnya dari kesepakatan para pihak tersebut
dalam suatu perjanjian sewa-menyewa ?

' Pasal 1313 B*W* hanya mengenai persetujuan-persetu-
juan yang menimbulkan perikatan, yaitu persetujuan obli-
gatoir*^. Dengan demikian perjanjian sewa-menyewa adalah 
juga merupakan suatu perjanjian obligatoir, sebab kesepa
katan para pihak dalam hubungan sewa-menyewa tersebut se-
lain melahirkan suatu perjanjian juga menimbulkan adanya
perikatan.

Dari berbagai macam jenis perjanjian yang ada, sa-
lah satunya adalah perjanjian obligatoir yang tersebut di
atas, sedang perjanjian obligatoir itu sendiri masih dapat
dibagi lagi atas macam-macam perjanjian obligatoirlif. Dan
menurut bentuknya dapat dibagi dalam tiga jenis perjanjian,
yaitu : perjanjian konsensuil, riil dan formil.

■^Setiawan, loc.git,.
14Ibld.. h.50.
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Perjanjian konsensuil, adalah perjanjian yang ter
jadi dengan kata sepakat- Tercapainya sepakat ini dinyata-
kan oleh kedua pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan,
ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tangan di bawah
pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bah-
wa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang ter-
tera di atas tulisan itu.

Perjanjian riilf adalah persetujuan dimana selain
diperlukan kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang.
Misalnya, penitipan barang, pinjam pakai dan pinjam meng-
ganti.

Perjanjian formil, adalah perjanjian dimana kese-
pakatan harus dituangkan dalam bentuk tertentu atau formil,
misal; hibah.

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan
perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu per
janjian konsensual*^. Artinya, ia sudah sah dan mengikat
pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok-
nya, yaitu barang dan harga. Selanjutnya, kewajiban pihak
yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh
pihak yang lain, sedang kewajiban pihak yang terakhir ini
adalah membayar suatu harga sewa. Dalam hal ini barang di-
rahkan adalah untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya, dan
bukan untuk dimiliki. Sehingga penyerahan tersebut hanya
bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa itu.

^Subekti, pp.cit.. h.39»
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Jadi mengikuti kata sepakat yang telah dicapai oleh
para pihak, dalam perjanjian sewa-menyewa juga diperlukan
adanya suatu penyerahan barang. Dan ini berarti suatu per
janjian sewa-menyewa adalah juga merupakan suatu perjanjian
riil.

Sewa-menyewa adalah perjanjian konsensual, tetapi
oleh undang-undang telah diadakan perbedaan antara sewa
tertulis dengan sewa lisan, yaitu mengenai akibat-akibatnya.
Sewa itu akan berakhir karena hukum jika waktu yang disepa-
kati telah habis, yaitu untuk perjanjian sewa yang dibuat
secara tertulis (pasal 1570 B.ff.)* Sedang untuk sewa lisan,
pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada pihak
penyewa dengan mengindahkan jangka waktu yang berlaku me-
nurut kebiasaan setempat, bahwa ia hendak menghentikan per
janjian sewa tersebut (pasal 1571 B.W.)*

Dengan adanya perbedaan ( sewa tertulis dan sewa li
san ) seperti yang diuraikan di atas, maka dapatlah disim-
pulkan bahwa tidak ada suatu keharusan bagi para pihak un
tuk menuangkan perjanjian sewa mereka ke dalam suatu ben-
tuk yang tertentu. Dalam hal ini para pihak bebas untuk
memilih bentuk perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan
kesepakatan mereka bersama.

Pada saat ini, pada umumnya sebagai perwujudan ikatan 
dari para pihak, suatu perjanjian akan dituangkan dalam ben
tuk tertulis yang berupa suatu akte. Hal yang demikian ini
sudah merupakan cara yang biasa dipakai di dalam kehi-
dupan masyarakat dewasa ini yang sangat akrab dengan budaya
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tulis. Apalagi jika perjanjian tersebut secara yuridis-eko-
nomis penting artinya bagi para pihak yang bersangkutan.

Demikian juga di dalam perjanjian sewa-menyewa,
penuangan kesepakatan pihak-pihak di dalam suatu akte per-
.janjian sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

Di dalam suatu perjanjian, terdapat hak-hak dan ke
wajiban para pihak. Dalam perjanjian sewa-menyewa hal itu
telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek, walaupun secara
khusus dapat diperjanjikan sendiri oleh para pihak, sesuai
dengan kesepakatan mereka. Sesuai dengan sifat hukum per
janjian yang terbuka, maka para pihak dapat pula menentu-
kan hal-hal yang belum diatur dalam Burgerlijk Wetboek,
ataupun menyimpangi aturan-aturan yang telah ditetapkan
secara eksplisit di dalamnya. Hal ini merupakan pencermin-
an dari azas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

Pada dasarnya suatu perjanjian yang dikemas dalam
suatu akta perjanjian sudah disiapkan secara khusus sejak
dari awalnya. Persyaratan-persyaratan yang umum akan sela-
lu dicantumkan oleh para pihak, dan biasanya telah dibentuk
dalam formulir yang baku. Dimana hak dan kewajiban yang
pokok dari para pihak sejak awal telah ditetapkan, sedang
pada beberapa bagian yang tertentu dan bersifat khusus, di-
kosongkan dan baru akan diisi kemudian pada saat para pi
hak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian. Bentuk yang

tdemikian ini disebut dengan perjanjian baku.
Adakalanya salah satu pihak, terutama debitur, ter-

paksa menerima ketentuan-ketentuan yang menjadi kewajiban-
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nya sebab sejak awal ketentuan-ketentuan perjanjian terse
but telah tercetak rapi di dalam formulir-formulir siap
pakai, dan pihak debitur tidak bisa menawar atau ikut me-
nentukan sebelumnya. Tapi hal itu bukan merupakan paksaan
.menurut arti undang-undang, dan klausula yang ditetapkan 
dalam blanko perjanjian yang sifatnya telah baku itu bukan
merupakan penerobosan asas konsensualisme dari pasal 1320 

B.W. dan asas kebebasan berkontrak menurut pasal 1338
ayat 1 B.W.

Bagaimanapun suatu perjanjian tidak akan pernah la-
hir tanpa adanya kesepakatan para pihak, dan pihak debitur
tetap bebas untuk menentukan sikapnya sendiri, yaitu apa-
kah ia me„nolak atau menerima/sepakat dengan perjanjian itu.
Sedang secara keseluruhan, isi perjanjian baku yang telah
dipersiapkan itu, persyaratan yang tercantum masih dalam
batas-batas kelayakan, dalam arti tidak terlalu banyak me-
rugikan pihak debitur.

Maka adanya dua pernyataan kehendak, yang berupa
penawaran dari pemilik dan penerimaan berupa tanda-tangan
penyewa di dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah baku,
akan berlaku sah dan mengikat para pihak, sepanjang isinya
tidak bertentangan dengan pasal 1320, 1337, 1338, dan
1339 Burgerlijk Wetboek*
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BAB III
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Adanya suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan

di antara para pihak, dan di dalam perikatan tersebut ter-
dapat hak-hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian 
sewa-menyewa, hak dan kewajiban para pihak itu telah di
atur dalam Burgerlijk Wetboek, walaupun secara khusus da
pat diperjanjikan sendiri oleh para pihak sesuai dengan
kesepakatan mereka.

Kewajiban dari pihak yang menyewakan, tidak diatur
di dalam Peraturan Pemerintah Nomer k9 Tahun 1963 jo Pera-
turan Pemerintah Nomer 55 Tahun 1981^ , sedang dalam Bur
gerlijk Wetboek hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1550*
1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

Dalam perjanjian sewa-menyewa apartemen pihak yang me-
nyevrakan harus menyerahkan penguasaan dari apartemennya
tersebut kepada si penyewa, dengan maksud agar penyewa
dapat mempergunakan dan memakai apartemen tersebut se
suai dengan maksud/tujuan persewaan apartemen itu.

17Menurut Subekti *, karena kewajiban pihak yang menye
wakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bu-

^Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 1981 adalah
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer i+9 Tahun
1963 tentang Hubungan Sewa-̂ Menyewa Perumahan.

1^Subekti, oo.cit.. h.40.
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kannya raenyerahkan hak milik atas barang itu, maka ia
bukanlah pemilik dari barang tersebut. Dalam klausu-
la sewa apartemen disebutkan bahwa pihak pengelola ber-
tindak sebagai wakil dari pemilik apartemen di dalam me-
ngelola segala aspek yang berhubungan dengan sewa apar
temen ini, termasuk untuk menyerahkan apartemen kepada 
penyewa. Apartemen dalam hal ini akan diserahkan kepada 
penyewa jika telah siap dan/atau sebagaimana telah di-
sepakati oleh para pihak. Jika terdapat penundaan dalam
penyerahannya, pengelola akan segera memberitahukannya 
kepada penyewa.

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga ba
rang itudapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
Sehubungan dengan ketentuan ini, pihak pengelola mene-
gaskan dalam klausula bahwa pihak pengelola akan mela
kukan pembersihan berkala tanpa biaya tambahan, pera-
watan secara periodik terhadap peralatan serta perabot
rumah tangga dalam apartemen tanpa biaya tambahan, dan
mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap peralatan serta
perabot-perabot tersebut jika ada kerusakan. Dan untuk
itu, pengelola mempunyai hak untuk masuk ke apartemen 
dalam rangka mengadakan pemeriksaan rutin, memperbaiki
atau memperbaharui instalasi, dengan memberikan pembe-
ritahuan terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada
barang yang disewakan, selama berlangsungnya sewa. Hal
ini dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan
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untuk mengatasi tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ke-
tiga, seperti adanya tuntutan pengosongan terhadap pe
nyewa karena pihak yang menyewakan merupakan orang yang
tidak berhak untuk menyewakan apartemen tersebut. Dalam
hal ini tidak ada kewajiban dari pihak yang menyewakan
atas perbuatan pihak ketiga atau orang lain yang tidak
berdasarkan atas sesuatu hak dari pihak ketiga (pasal
1556 B.W.). Meski demikian dalam klausula ditegaskan
bahwa penjagaan atas apartemen dan seluruh area-nya di-
lakukan selama Zk jam, hal ini berkaitan dengan tidak
bertanggung-jawabnya pengelola terhadap kehilangan dan
kerusakan dari harta benda penyewa.

Selanjutnya hak dari pihak yang menyewakan adalah:
Menerima harga sewa. Meskipun ada pendapat beberapa
sarjana yang mengatakan, bahwa dalam sewa-menyewa har
ga sewa itu dapat berupa barang atau jasa, tetapi bia-
sanya harga sewa adalah berupa uang. Demikian pula da
lam perjanjian sewa apartemen ini, pihak pengelola te
lah menetapkan harga sewa apartemen-nya, yang bisa di-
bayarkan dalam bentuk valuta asing (dollar) atau dalam
bentuk rupiah. Harga sewa apartemen adalah sewa apar-
teraen selama masa satu bulan, ditambah dengan pajak pe
merintah yang harus ditanggung oleh penyewa. Selain itu
atas pemakaian/ permintaan fasilitas-fasilitas tertentu
oleh penyewa, pihak pengelola berhak atas suatu harga
sewa tambahan.
Meminta harga kerugian apabila terjadi kerusakan pada
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barang/apartemen yang disewa, yaitu apabila hal terse
but terjadi karena ketidakhati-hatian serta kesalahan 
pihak penyewa. Untuk itu pihak pengelola menetapkan ada
nya suatu security deposit, yang selain untuk membayar
sewa/sewa-tambahan yang belum dibayar juga dapat dipakai
pengelola membiayai perbaikan atas kerusakan tersebut
di atas, sebelum menagihnya kepada penyewa kemudian.

3. Menghentikan hubungan sewa-menyewa* Di dalam pasal 10
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 1963 sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 55
Tahun 1981 disebutkan antara lain karena:
a* salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai

mana telah ditetapkan dalam perjanjian dan atau ke-
tentuan di dalam perundang-undangan yang berlaku;

b. si penyewa tidak akan dapat mempergunakan perumahan
itu sebagaimana patutnya atau tidak akan memenuhi 
kewajiban-kewajiban menurut perjanjian/ketentuan un-
dang-undang;

c. dikuatirkan si penyewa akan mengganggu ketertiban/
keamanan.dalam penggunaan perumahan.
Adapun yang menjadi kewajiban penyewa adalah :

1. Membayar harga sewa sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Bilamana si penyewa sengaja tidak mau membayar uang se-
wanya dalam waktu yang sudah ditetapkan maka hal itu
berarti, bahwa penyewa melakukan wanprestasi dan pemi
lik apartemen berhak menuntut pembayaran harga sewa
yang tertunggak dan atau mengajukan penghentian sewa-
menyewa rumah. Dan sementara belum dibayar, pihak pe-
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ngelola bisa memakai security deposit sebagai pelunasan-
nya. Security deposit adalah merupakan uang jaminan yang
harus dibayarkan oleh si penyewa pada awal masa sewa dari
perjanjian sewa apartemen tersebut, yaitu sebagai jaminan
bahwa penyewa tidak akan lalai dengan kewajibannya untuk
melunasi harga sewa apartemen maupun harga sewa tambahan-
nya. Jadi selain mempunyai kewajiban untuk membayar har
ga sewa apartemen selama masa sewa, penyewa juga wajib 
atas suatu harga sewa tambahan, yaitu untuk pemakaian/
permintaan fasilitas-fa6ilitas tertentu yang diminta oleh
pihak penyewa. Dalam hal ini yang termasuk sebagai harga
sewa tambahan adalah :
- rekening listrik, yaitu apabila melebihi batas maksi-
mum yang ditetapkan atas pemakaian listrik untuk setiap
tipe apartemen yang ada adalah termasuk sewa tambahan
dan dapat dibayarkan satu minggu setelah tanggal re
kening;

- rekening telepon, yaitu meliputi permintaan sarabungan
lokal, interlokal dan internasional. Harga dasar untuk
penggunaan telepon adalah sebesar seratus rupiah di-
tambah 21# pajak pemerintah, serta biaya pelayanannya.
Harga tersebut tergantung pula kepada peraturan peme
rintah tentang tarif telepon;

- rekening facsimile, yaitu untuk permintaan sambungan
di dalam wilayah Indonesia.

Selain itu penyewa juga wajib membayar service
charge, yaitu harga sewa untuk pelayan yang diminta oleh
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penyewa untuk membersihkan apartemen serta menata tem
pat tidur setiap hari, dan mencuci linen ( sprei, sa-
rung bantal, dan handuk )* juga untuk membersihkan ko-
toran dan peralatan makan. Harga service charge ini
dapat berubah, dan harus dibayarkan bersama-sama dengan
sewa apartemen, sedang untuk sewa tambahan dapat diba
yarkan secara mingguan. Penyewa juga harus tetap mem
bayar sewa apartemen, yaitu sementara pihak pengelola 
melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan
oleh pihak penyewa sehingga untuk beberapa waktu apar
temen tidak dapat dipakai;

2* untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak-
rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pa
da barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika ti
dak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan
yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan. Dalam
klausula perjanjian sewa apartemen ditegaskan bahwa apar
temen harus digunakan sebagai tempat tinggal pribadi pe-
nyewa/penghuni, dan bukan untuk penggunaan yang lain.
Selain itu penyewa juga harus menjaga/memakai apartemen
beserta segala perabotan dan peralatan yang ada dengan
baik. Dan apabila terjadi kebakaran, kecelakaan, keru
sakan atau keadaan berbahaya, pihak penyewa wajib untuk
segera memberitahukannya kepada pengelola apartemen.
Jika si penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu
keperluan lain dari pada yang menjadi tujuan peraakaian-
nya, atau suatu keperluan sedemikian rupa hingga dapat
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menerbitkan kerugian kepada pihak yang menyewakan, maka
pihak ini, menurut keadaan, dapat meminta pembatalan 
sewanya (pasal 1561 B.W.). Pengelola apartemen tidak
mencantumkan klausula seperti tersebut di atas, hanya
ditegaskan bahwa penyewa tidak boleh membuat suatu pe-
rubahan atau penukaran tempat terhadap perabot-perabot,
peralatan dan barang-barang di dalam apartemen, jika
hal tersebut dilakukan, pengelola dapat meminta penye
wa pindah sebelum jangka waktunya habis, dan mengemba-
likan apartemen dalam keadaannya semula. Selain itu,
penghuni harus taat dengan peraturan-peraturan dan ke-
tentuan-ketentuan yang ditetapkan dari waktu ke waktu
oleh pihak pengelola.

Dua kewajiban pokok dari penyewa tersebut di atas
diatur dalam pasal 1560 B.W., dan selanjutnya tentang hak
dari si penyewa, baik Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun
1963 jo Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 1981 maupun
Burgerlijk Wetboek tidak mengaturnya tersendiri, tapi da
pat disimpulkan bahwa hak penyewa yang pokok adalah : Pe
nyewa berhak untuk memakai/menempati dan menikmati apar
temen dengan membayar harga sewanya. Selain itu juga ber
hak atas semua fasilitas yang disediakan oleh pengelola,
dan termasuk di dalam harga sewa apartemen, seperti: pera-
bot atau perkakas, dan peralatan rumah tangga, juga kolam
renang dan fitness center. Juga atas fasilitas lainnya di
mana penyewa ditetapkan suatu sewa tambahan ataupun service
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charge untuk itu, seperti : penggunaan telepon, facsimile,
fasilitas listrik secukupnya, serta pelayanan harian dari
pembantu rumah tangga. Tentang hak-hak dari penyewa ini,
pihak pengelola juga tidak menguraikannya secara terperin
ci, selain yang dapat disimpulkan sehubungan dengan harga
sewa, sewa tambahan dan service charge yang menjadi kewa
jiban dari pihak penyewa di dalam perjanjian sewa aparte
men ini untuk melunasinya.

2. Tanffgung-.iawab Para Pihak Terhadap Timbulnva Cacat dan
atau Kerusakan, serta Risiko Selama Masa Sewa

Para pihak sangat berkepentingan sekali terhadap
kelangsungan dari perjanjian yang telah mereka buat dan
sepakati bersama. Di dalam perjanjian sewa-menyewa kepen-
tingan tersebut erat sekali kaitannya dengan keberadaan 
dari barang yang menjadi obyek sewa-menyewa itu. Dalam
hal ini unsur penting itu adalah sebagaimana disebutkan 
di dalam pasal 154-8 B.W*, yaitu pihak yang satu mengikat
kan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari sesuatu barang.

Jadi adanya unsur kenikmatan dari sesuatu barang
merupakan salah satu unsur pokok di dalam perjanjian sewa-
menyewa ini. Tanpa adanya hal tersebut, maka besar kemung-
kinannya tidak akan terjadi suatu perjanjian sewa-menyewa
di antara para pihak tersebut.

Lalu bagaimanakah seandainya unsur kenikmatan dari
sesuatu barang itu terganggu/tidak terpenuhi selama ber-
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langsungnya masa sewa ? sebab adakalanya barang yang di-
sewa itu ternyata mengandung suatu cacat tertentu atau bi-
sa juga mengalami suatu kerusakan, atau bahkan musnah ka
rena suatu bencana pada saat masa sewa belum berakhir.

Pada kenyataannya, tentu saja para pihak tidak raeng-
inginkan hal-hal tersebut di atas terjadi, sehingga dirasa-
kan perlu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya hal
tersebut. Apabila kemudian sempat terjadi juga, diharapkan
para pihak telah raengatur tentang masalah pembagian beban
atau risiko terhadap akibat terjadinya hal-hal tersebut
di atas, sebagaimana biasa diadakan di dalam setiap per
janjian timbal balik.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan cacat adalah
segala hal yang membuat tidak berfungsinya sebagaimana mes-
tinya suatu alat, sehingga walaupun diganti tidak akan se
perti keadaan semula. Di dalam pasal 1552 ayat 1 B.W. di-
tegaskan bahwa pihak yang menyewakan harus menanggung si
penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan,
yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang
menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada saat di-
buatnya perjanjian sewa.

Adanya ketentuan tersebut dalam pasal 1552 ayat 1
B.W. itu sebenarnya dapat disimpangi oleh pihak yang menye
wakan, asalkan untuk itu telah diperjanjikan terlebih da-
hulu dengan tegas di dalam klausula perjanjian sewa-menyewa
tersebut. Misalnya dengan mencantumkan suatu ketentuan bah
wa si penyewa telah menerima barangnya dalam keadaan 'baik'
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yang berarti pihak penyewa sebelum melakukan kontrak telah
melihat, memeriksa, meneliti dan memilih sendiri apartemen
yang akan disewanya itu, dan dibuatkan berita acaranya oleh
pemilik, sehingga harus diartikan bahwa apartemen telah di-
terima sepenuhnya dalam keadaan yang memuaskan penyewa,

Dengan adanya klausula diatas, maka penyewa tidak
dapat menuntut pihak pengelola apartemen berdasarkan pasal
1552 ayat 1 B.W., karena telah ada pernyataan sepakat dari
penyewa berupa tindakan menandatangani akta perjanjian se
wa tersebut. Kenyataannya di dalam perjanjian sewa aparte
men tidak terdapat adanya klausula-klausula yang bermaksud
untuk mengadakan penyimpangan terhadap pasal 1552 B.W* ,
sehingga pengelola apartemen berkewajiban untuk memberikan
ganti rugi kepada penyewa, apabila terdapat cacat-cacat
yang menimbulkan keruglan bagi penyewa.

Sedang dalam hal terjadinya suatu kerusakan pada
barang yang disewakan, dalam klausula perjanjian sewa apar
temen cukup ditegaskan bahwa pihak pengelola akan melaku
kan perbaikan̂ atas kerusakan-kerusakan yang terjadi jika
hal tersebut tidak disebabkan oleh kecerobohan/kesalahan 
penyewa. Jika kerusakan tersebut dikarenakan oleh ketidak-
hati-hatian dari pihak penyewa, pihak pengelola akan tetap
memperbaikinya tetapi atas tanggungan biaya dari penyewa*

Disini nampaknya tidak dipermasalahkan tentang apa-
kah kerusakan itu berupa kerusakan kecil ataukah kerusakan 
besar, asalkan bukan karena kesalahan pihak penyewa maka
segala kerusakan yang terjadi akan diperbaiki dan ditang-
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gung biayanya oleh pengelola apartemen. Sehingga dengan de
mikian adanya ketentuan pasal 1583 B.W. yang mengatakan
bahwa si penyewa yang melakukan perbaikan kecil dan sehari-
hari menjadi tidak berlaku dalam hal ini. Dan hal terse
but dapat juga didasarkan kepada pasal 1564 B.W. yang me-
nyatakan si penyewa bertanggunggugat untuk segala keru
sakan yang ditimbulkan pada barang yang disewa selama masa
sewa, kecuali jika ia membuktikan kerusakan itu terjadi di
luar salahnya. Secara a contrario berarti penyewa tidak ber
tanggunggugat terhadap kerusakan itu apabila ia terbukti
tidak bersalah terhadap kerusakan yang terjadi.

Hanya saja disini yang menjadi masalah adalah bagai-
mana membuktikan bahwa penyewa tidak bersalah terhadap ke
rusakan itu. Untuk itu pengelola apartemen selalu mengada-
kan pembersihan, perawatan dan pemeriksaan scara berkala
terhadap apartemen beserta perabot-perabot, perkakas dan
peralatan yang terdapat di dalam apartemen. Sehingga apa
bila terjadi suatu kerusakan, pengelola dapat segera menge-
tahuinya dan menetapkan apakah hal tersebut disebabkan oleh
kesalahan penyewa atau bukan* Juga agar dapat segera menga-
dakan perbaikan terhadap kerusakan itu.

Di samping itu disini dituntut adanya itikad baik
dari si penyewa untuk segera melapor kepada pengelola apa
bila terjadi suatu kerusakan, terutama apabila kerusakan
tersebut terjadi karena kesalahannya-

Sementara itu yang dimaksud dengan risiko dalam hu
kum perjanjian adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang
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disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesa-
lahan para pihak yang menimpa obyek perjanjian. Dalam per
janjian sewa apartemen yang menjadi obyek perjanjian ada
lah apartemen. Masalahnya adalah bagaimana tanggung-jawab
para pihak jika apartemen yang disewakan itu musnah/rusak
karena suatu sebab di luar kesalahan para pihak.

Dalam pasal 1553 B.W. dikatakan, apabila barang yang 
disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang 
tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Ini ,
berarti masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut se
suatu apapun dari pihak lawannya. Sedang kerugian akibat
musnahnya barang/apartemen yang disewakan tersebut menjadi
tanggungan sepenuhnya dari pihak yang menyewakan. Pedoman
untuk hal ini dapat didasarkan pada pasal 1545 B.W., yang
meletakkan risiko pada pundak masing-masing pemilik barang,
dan pada azasnya setiap pemilik barang wajib menanggung

■to
segala risiko atas barang miliknya •

Meskipun demikian para pihak tidak dapat lepas tangan
begitu saja terhadap perjanjian yang telah mereka buat, se
bab mereka dapat mengatur terlebih dahulu di dalam klausu
la yaitu berkaitan dengan risiko yang mungkin timbul se
lama masa sewa. Dalam klausula perjanjian apartemen dika
takan apabila apartemen tidak bisa ditempati karena keba-
karan atau sebab yang lain, penghuni dapat pindah ke apar
temen lain yang ada, dan pihak pemilik tidak bertanggung-

^Subekti, op.cit.. h.44

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



36

jawab untuk mengganti atau memperbaiki setiap perabot atau
dekorasi yang tidak dipasang oleh pengelola apartemen.

Dalam hal ini, apabila apartemen hanya mengalami ke
rusakan, pihak pengelola akan secepatnya memperbaiki keru
sakan tersebut atas biaya dan tanggungan pengelola* Semen-
tara menunggu penyelesaiannya, semua harga sewa yang telah
dibayarkan di muka akan dikembalikan sesuai dengan tanggal
terjadinya kerusakan, yaitu dengan menyesuaikan kembali pe-
riode sewanya atau dengan membayarkan kembali kepada penye
wa bagian yang telah dibayarkan itu, disini penyewa dapat
menentukan pilihannya sendiri.

Jadi tanggungjawab para pihak terhadap timbulnya
cacat, kerusakan maupun risiko selama masa sewa, dapat di
atur lebih terperinci di dalam klausula perjanjian sewa
apartemen, yaitu berhubungan dengan kewajiban para pihak
sehubungan dengan timbulnya hal tersebut di atas. Sehingga
pada akhirnya para pihak tidak saling merugikan dan atau
saling menimpakan beban tanggunggugat atas hal tersebut,
akibat ketidakjelasan tentang keadaan barang serta kewa
jiban masing-masing pihak terhadap obyek perjanjian sewa
apartemen ini. Disamping untuk menghindari kerugian pemi-
lik apartemen karena harus menanggung sepenuhnya beban ter
hadap apartemen miliknya*
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BAB IV
PERMASALAHAN DI SEKITAR BERAKHIRNYA

HUBUNGAN SEWA MENYEWA

1. Saat dan Akibat Berakhirnya Hubungan Sewa Menvewa
Dalam pasal 1548 Burgerlijk Wetboek disebutkan ada

nya unsur •selama suatu waktu tertentu* sebagai salah satu
unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian sewa-menyewa.
Tentang hal ini ditafsirkan bahwa pembentuk undang-undang
nemang memikirkan adanya suatu waktu tertentu di dalam
perjanjian sewa-menyewa, misalnya untuk dua bulan, untuk
satu tahun, dan sebagainya. Tetapi adanya unsur suatu wak
tu tertentu di dalam perjanjian sewa-menyewa yang termuat
dalam BAB VII Buku Ketiga Burgerlijk Wetboek bukanlah me
rupakan suatu syarat mutlak bagi adanya perjanjian sewa-
menyewa.^

Dalam perjanjian sewa-menyewa apartemen, tentang
masalah suatu waktu tertentu tersebut telah diatur dengan
jelas oleh pengelola, yaitu jangka waktu sewa adalah
mulai ....... . sampai ...... Hal ini ditetapkan ada
lah untuk mengetahui jumlah harga sewa keseluruhan yang
harus dibayarkan oleh penyewa, yaitu harga sewa per bulan
(ditambah 10# pajak pemerintah) dikalikan dengan masa sewa
yang diinginkan penyewa. Selain itu dengan adanya jangka
waktu yang tertentu tersebut, para pihak dapat dengan mu-

^Subekti, op.cit.. h.J+0.
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dah menentukan kapan perjanjian sewa apartemen yang mereka
sepakati bersama itu harus berakhir jangka waktunya. Se
hingga adanya suatu waktu tertentu itu, meskipun bukan sya
rat mutlak dalam perjanjian sewa-menyewa, dirasakan perlu
untuk ditetapkan pula di dalam kesepakatan para pihak di
dalam perjanjian sewa-menyewa yang mereka adakan, sebab
lebih menjamin adanya kepastian di antara para pihak se-
hubungan dengan jangka waktu perjanjian sewa tersebut,

Jadi perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir dengan
sendirinya pada suatu waktu tertentu. Menurut pasal 1570

Burgerlijk Wetboek hal tersebut hanya terjadi kalau per
janjian sewa-menyewanya dibuat secara tertulis dan dalam
tulisan itu disebutkan suatu waktu tertentu untuk akhir.
perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian sewa-menyewa apar
temen yang dibuat secara tertulis itu, selain ditetapkan
waktu mulainya masa sewa juga telah ditetapkan waktu ber-
akhirnya jangka waktu sewa apartemen tersebut, ini berarti
memenuhi ketentuan di dalam pasal 1570 B.W. tersebut di
atas, sehingga dengan demikian perjanjian sewa apartemen
ini dapat berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan oleh para pihak di dalam surat per
janjian sewa-menyewa mereka.

Meskipun demikian untuk lebih jelas dan tegasnya,
pihak pengelola apartemen masih mencantumkannya lagi di
dalam klausula perjanjian, yaitu perjanjian sewa aparte
men tersebut mengikat para pihak, dan berakhir secara oto-
matis jika jangka waktu berakhir atau ada catatan tertulis
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lain yang dibuat*
Sementara itu apabila perjanjian sewa-menyewa ter

sebut dinyatakan dalam bentuk lisan atau dengan tulisan
yang tidak menetapkan suatu waktu tertentu bagi akhir per-
janjiannya, maka sewa-menyewa tersebut dapat dihentikan
secara pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak
yang lain, bahwa sewa-menyewanya dihentikan dengan memperha-
tikan suatu tenggang waktu yang lamanya tergantung dari

20adat kebiasaan « Pada perjanjian sewa apartemen tidak di-
lakukan secara lisan, ataupun dalam bentuk tertulis tanpa
mencantumkan waktu tertentu bagi akhir perjanjian, sehing
ga dalam hal ini salah satu pihak tidak usah memberitahu
pihak yang lain bahwa perjanjian sewa telah berakhir.

Tetapi tidak tertutup kemungkinannya untuk dilaku-
kannya hal tersebut di atas, meskipun telah ditetapkan sua
tu waktu tertentu bagi akhir perjanjian, yaitu dalam hal
terjadinya suatu pembatalan sehingga akhir dari perjanjian
itu tidak sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan para pi
hak sebelumnya*

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun
1963 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomer 55 Tahun 1981, memungkinkan adanya penghentian sewa-
menyewa, yaitu dengan alasan:
- karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagai
mana yang ditetapkan dalam perjanjian dan atau ketentuan-
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ketentuan yang berlaku;
- bahwa penyewa tidak akan dapat mempergunakan perumahan
itu sebagaimana patutnya atau tidak akan memenuhi kewa-
jiban-kewajibannya menurut perjanjian dan atau ketentuan-
ketentuan dalam peraturan yang berlaku;

- dikuatirkan bahwa penyewa akan mengganggu ketertiban/ 
keamanan dalam pemakaian bersama suatu perumahan.

Dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomer 49
Tahun 1963 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-
rintah Nomer 55 Tahun 1981, juga pasal 1553 ayat 2 B.W.
memungkinkan pula terjadinya penghentian sewa-menyewa, ya
itu kalau perumahan itu musnah sebagian, penyewa dapat me-
milih menurut keadaan, salah satunya adalah penyewa dapat
minta penghentian sewa-menyewa.' Dengan berakhirnya perjan
jian sewa tersebut, akan mempunyai akibat yang harus di-
tanggung oleh para pihak.

Sebagaimana akibat perjanjian yang gugur demi hukum
karena rausnahnya suatu barang yang disewa oleh suatu peris-
tiwa di luar kesalahan para pihak, adalah masing-masing
pihak sudah tidak dapat menuntut suatu apapun dari pihak
lawannya dan atas kerugian yang terjadi para pihak menang-
gung sendiri-sendiri risiko yang terjadi atas harta benda
mereka masing-masing.

Di dalam klausula perjanjian sewa apartemen dise-
butkan bahwa pengelola dapat membatalkan perjanjian sewa
dengan terlebih dahulu memberikan suatu pemberitahuan un
tuk saat berakhirnya perjanjian sewa tersebut, yang mana
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tidak kurang dari lima hari dari tanggal penetapan waktu
untuk berakhirnya perjanjian sewa tersebut, Dalam hal pe
nyewa diharuskan pindah sebelum jangka waktu yang disepa-
kati habis, penyewa harus mengembalikan apartemen sesuai
•dengan keadaannya semula.

Dan untuk alasan yang mendasar, penyewa dapat juga
mengakhiri perjanjian lebih awal dari waktu yang telah di-
janjikan, untuk itu akan diadakan penghitungan kembali, se
suai dengan pengurangan jangka waktunya. Pihak pengelola
akan mengembalikan kelebihan harga sewa yang telah dibayar-
kan di Tnuka oleh penyewa, atau si penyewa yang harus mem
bayar kekurangan harga sewanya.

Selanjutnya apabila perjanjian sews apartemen ter
sebut berakhir karena jangka waktunya sudah habis, maka 
secara otomatis hak dan kewajiban para pihak di dalam per
janjian sewa apartemen itu menjadi berakhir pula. Dan se-
hubungan dengan hal ini, pengelola apartemen di dalam klau
sula perjanjian telah mengatur, bahwa pihak pengelola akan
mengembalikan security deposit kepada penyewa. Uang jaminan
yang dibayarkan pada awal masa sewa itu akan dikembalikan
pada akhir masa sewa dalam keadaan tanpa menanggung suatu
beban tertentu, yaitu apabila penyewa tidak mempunyai tung-
gakan atas harga sewa , sewa tambahan dan service charge.
Juga biaya-biaya lain yang menjadi tanggungan penyewa untuk
melunasinya, seperti biaya atas perbaikan kerusakan yang
terjadi karena kesalahan penyewa. Penyewa harus mengganti
kerugian itu kecuali kalau ia membuktikan bahwa kerugian
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itu adalah bukan dari kesalahannya (pasal 1564 B.W.). Apa-
bila kerugian itu oleh suatu kebakaran, si penyewa tidak
bertanggungjawab, kecuali kalau pihak yang menyewakan da
pat membuktikannya (pasal 1565 B.W.)

Pihak penyewa haru6 mengembalikan apartemen seperti
keadaannya semula, yaitu tidak terdapat kerusakan, peru-
bahan atau penukaran letak atas perabot, perkakas-perkakas,
dan peralatan dalam apartemen. Selain itu pengembalian pe-
rabotan, perkakas serta peralatannya tersebut harus sesuai
dengan daftar inventaris yang sudah ditetapkan dan dilampir-
kan di dalam perjanjian sewa-menyewa apartemen tersebut.
Kecuali kalau ada yang musnah yaitu berhubungan dengan ke
adaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (pasal 1562

Burgerlijk Wetboek). Pasal 1444 ayat 3 Burgerlijk Wetboek
mengatakan dalam hal perjanjian pada umumnya, kalau barang
yang harus diserahkan musnah oleh karena suatu keadaan yang
tidak dapat diduga, maka si penyewa yang harus membuktikan 
keadaan itu. Dalam hal ini apabila ternyata musnahnya ba
rang itu karena peristiwa yang terjadi di luar kesalahan 
penyewa, maupun pengelola, perjanjian sewa akan gugur ka
rena hukum.

2. Pengalihan Hak Sewa
Dengan adanya kesepakatan antara pihak pengelola

dan penyewa, maka si penyewa mempunyai hak untuk mendiami
serta menikmati apartemen dengan membayar sebeear jumlah
tertentu sebagai harga sewanya. Selanjutnya yang menjadi
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pertanyaan adalah apakah si penyewa tersebut dapat membagi 
hak yang dimilikinya tersebut kepada pihak ketiga dengan
menuntut sejumlah harga sewa yang tertentu besarnya, atau-
kah tidak* Bagaimana pula jika penyewa itu mengalihkan hak
,yang dimilikinya ^rsebut': pada pihak ketiga untuk masa 
sewa yang masih ada, juga dengan menuntut sejumlah. harga 
sewa sebagai pengganti harga sewa yang telah dibayarkan
penyewa kepada pihak yang menyewakan pertama kali.

Di dalam pasal 1559 ayat 1 Burgerlijk Wetboek dise-
butkan, si penyewa jika kepadanya tidak telah diberikan
ijin, tidak diperbolehkan mengulang-sewakan barang yang 
disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada orang lain,
atas ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian
biaya, rugi dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan,
setelah pembatalan tersebut , tidak diwajibkan mentaati
perjanjian ulang-sewa*

Dari uraian tersebut di atas, ada dua istilah yang
dipakai bersama dalam hal ini, yaitu: mengulang-sewakan
barang dan melepaskan sewanya kepada orang lain. Kebanyakan
penulis ahli hukum di Negeri Belanda dan jurisprudensi di
sana menganggap, ini dimaksudkan sebagai dua macam per-

21buatan hukum*
Istilah 'menyewakan lagi1 berarti bahwa dengan mem-

pertahankan perjanjian sewa-menyewa yang asli, si penyewa
mengadakan perjanjian baru dengan pihak ketiga, dalam hal

^Wirjono Projodikoro, op*cit_** h.58.
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ini ia bertindak sebagai pihak yang menyewakan. Sedang
1menyerahkan sewa kepada orang lain* diartikan sebagai
suatu penyerahan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban
si penyewa kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga ter-
'sebut selaku penyewa baru berhadapan langsung dengan yang
menyewakan/pemilik barang.

Selanjutnya ayat 2 pasal 1 mengatakan jika
yang dleewa itu aebuah rumah yang1dldlani. sendiri oleh si
penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung^Jawab sendiri, me
nyewakan sebagian kepada orang lain, jika kekuasaan itu
tidak telah dilarang dalam perjanjiannya.

Di dalam klausuia perjanjian sewa-menyewa aparte
men, tidak terdapat suatu klausuia yang secara terperinci
melarang ataupun memperbolehkan suatu pengalihan hak sewa
baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana telah diurai-
kan di atas.

Pengelola hanya menegaskan di dalam klausuia per
janjian bahwa apartemen harus digunakan sebagai tempat
tinggal pribadi dari penghuni/penyewa, tidak untuk orang
lain, ataupun untuk penggunaan yang lain. Dengan demikian
dari klausuia tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pi
hak pengelola tidak membenarkan penggunaan apartemen ter
sebut untuk orang lain selain dari pihak penyewa dan para
penghuni yang sudah ditetapkan nama-naraanya di dalam per
janjian sewa apartemen ini.

Sehingga dengan demikian, pihak pengelola juga tidak
akan menyetujui adanya tindakan dari penyewa untuk menyewa-
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kan lagi, menyerahkan sewanya kepada orang lain maupun
menyewakan sebagian dari apartemen tersebut kepada pihak 
ketiga. Dan apabila si penyewa tetap melakukannya, ia da
pat dipersalahkan melanggar perjanjian yang sudah disepa-
■katinya, sehingga pengelola dapat menuntut adanya pemba
talan atas perjanjian sewa-menyewa apartemen tersebut.

3* Perpanjanfifln MftSftJBgm
Sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan

secara tertentu dan tertulis menurut kesepakatan para pi
hak, maka perjanjian sewa apartemen tersebut akan berakhir-
dengan sendirinya apabila masa sewa tersebut sudah habis
jangka waktunya.

Menurut pasal 1573 Burgerlijk Wetboek, dalam hal
suatu sewa-menyewa dibentuk secara tulisan, dan berhenti
pada suatu waktu tertentu, kalau setelah waktu itu tiba
si penyewa tetap memegang barang yang disewanya dan dibiar-
kan begitu saja oleh pemilik barang, maka dengan ini ter-
bentuklah suatu persewaan baru, menurut aturan-aturan bagi
persewaan yang diadakan secara lisan.

Di dalam perjanjian sewa-menyewa apartemen, hal yang
seperti diuraikan dalam pasal 1573 B.W. tersebut di atas,
tertutup kemungkinannya untuk dapat terjadi. Sebab pada 
akhir klausula perjanjian sewa apartemen telah ditetapkan
bahwa perjanjian yang mengikat kedua pihak tersebut akan
berakhir secara otomatis apabila jangka waktunya telah ber
akhir*
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Jadi dengan ditandatanganinya perjanjian sewa oleh
para pihak, berarti pihak penyewa juga sepakat dengan ke
tentuan dalam klausuia perjanjian, yaitu begitu masa sewa
tersebut telah habis, maka perjanjian sewa tersebut juga
ikut berakhir. Apabila ia tetap menduduki apartemen terse
but, maka terhadap hal ini dapat dituduhkan sebagai melang-
gar hak orang lain, yang oleh karenanya pihak pemilik
dapat menuntutnya agar meninggalkan apartemen itu.

Tetapi dalam hal ini tidak tertutup kemungkinannya 
untuk penyewa yang ingin memperpanjang masa sewanya yang
telah habis itu. Dalam klausuia perjanjian sewa-menyewa
apartemen disebutkan, sehubungan dengan berakhirnya masa
sewa yang ditetapkan, perpanjangan jangka waktu dapat di-
tambahkan, dan harus dilunasi pada hari pertama setelah
berakhirnya masa sewa yang lampau.

Perpanjangan dengan periode di bawah jangka waktu 
satu bulan, akan dikenakan harga sewa mingguan dan harus
sudah dilunasi pada hari pertama perpanjangan masa sewa.

Dengan disepakatinya suatu waktu tertentu untuk
masa perpanjangan tersebut berarti para pihak kembali mem
punyai hak dan kewajibannya masing-masing di dalam perjan
jian sewa-menyewa apartemen ini.
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BAB V
PENUTUP

1* Kesimpulan
■a* Di dalam perjanjian sewa-menyewa apartemen diperlukan

adanya kesepakatan para pihak, yaitu pihak penyewa me-
nerima penawaran yang diajukan oleh pihak pemilik/yang 
menyewakan apartemen, dimana selanjutnya kesepakatan
tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang
telah dipersiapkan oleh pengelola apartemen dan ditan-
datangani bersama oleh para pihak, sehingga mengikat
kedua belah pihak*

b* Di dalam perjanjian sewa apartemen tersebut terdapat
hak dan kewajiban para pihak selama berlangsungnya ma-
sa sewa apartemen. Hanya saja disini pihak pengelola
lebih menekankan kepada pengaturan kewajiban yang ha
rus dipenuhi oleh masing-masing pihak selama masa sewa,
sedang ketentuan tentang hak-hak para pihak tidak di-
perinci secara tegas dan tersendiri. Dan tentang tang-
gung-jawab para pihak terhadap adanya cacat, kerusakan 
maupun risiko terhadap barang yang disewa, pihak penge
lola mendasarkan kepada adanya unsur kesalahan, yaitu
kewajiban untuk mengganti suatu kerugian ada apabila
kerugian yang terjadi tersebut disebabkan oleh karena 
kesalahan pihak yang bersangkutan dengan timbulnya ke
rugian tersebut*

c. Perjanjian sewa apartemen dibuat secara tertulis dan

47

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi   PERJANJIAN SEWA .....  s e t i a w a n, B a m b a n g 



dengan menetapkan suatu waktu tertentu untuk jangka
waktu sewanya, sehingga apabila masa sewa tersebut te
lah habis, perjanjian sewa-menyewa tersebut akan ber
akhir dengan sendirinya. Sementara itu para pihak juga
dapat menghentikan masa sewa sebelum berakhirnya masa
sewa. Dalam hal penyewa ingin tetap mempunyai hak dan
kewajibannya dalam perjanjian sewa apartemen ini”, ia
dapat raemperpanjang lagi masa sewa apartemennya. Tetapi
dalam perjanjian sewa apartemen ini pihak penyewa tidak
diijinkan untuk menyewakan lagi, menyerahkan kepada
orang lain, atau menyewakan sebagian apartemen terse
but kepada orang lain/pihak ketiga. Terhadap hal-hal
tersebut di atas, masing-masing mempunyai akibatnya
sendiri-sendiri.

2. Saran
a. Pemakaian perjanjian baku sebagai bentuk penuangan 

kesepakatan para pihak di dalam perjanjian sewa apar
temen tidak mengurangi kebebasan para pihak di dalam
berkontrak, hanya saja disini agar tetap diperhatikan
isi perjanjiannya, yaitu tetap memperhatikan kepenting-
an para pihak, terutama hak dan kewajiban pihak penye
wa. Dalam hal ini perlu diperhatikan batas-batas kela-
yakan yang sesuai dan tidak merugikan salah satu pihak,
serta tidak bertentangan dengan aturan umum tentang
sewa-menyewa.

b. Pihak pemilik sebaiknya mengatur secara lebih terperin-
ci, jelas dan tegas tentang hak-hak dan kewajiban para

kS
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pihak. Juga tentang tanggung-jawab yang harus dipikul
oleh masing-masing pihak sehubungan dengan adanya cacat,
terjadinya kerusakan, atau atas risiko yang terjadi
terhadap apartemen yang disewa selama masa sewa* Hal
ini adalah untuk menjaga kepastian hak dan kepastian 
hukum di dalam perjanjian sewa apartemen tersebut. Da
lam hal ini dapat juga digunakan ketentuan umum tentang
sewa-menyewa yang berlaku, seperti yang diatur dalam
Burgerlijk Wetboek.

c. Hendaknya pihak pemilik juga mengatur secara terperin
ci dan jelas tentang alasan-alasan yang dapat mengaki-
batkan berakhirnya hubungan sewa-menyewa, beserta aki-
bat-akibatnya. Juga yang berkaitan dengan masalah pe-
ngalihan hak sewa dari pihak penyewa kepada pihak ke
tiga.
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