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Abstract 

 

This research is the answers to the problems of lease agreement contained protection 

that can be given to both parties, including providing equal legal protection to the 

parties that make a lease agreement. A number of Articles in the Civil Code contains 

provisions that directly provide equal protection. Granting legal protection to the lessor 

and the lessee are as subject of the agreement, and coupled with a clause that can 

provide legal certainty for each of the parties and events that are likely to occur during 

the lease runs. Then responsiblity is tailored to their agreement if both sides or only 

tenant who should be responsible for the damage, as well as the rights and obligations 

constitute an act of reciprocal in terms of the emergence of the dispute. 
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Intisari_________________________________________________________________ 

 

Penelitian ini jawaban atas permasalahan dalam perjanjian sewa menyewa tercantum 

perlindungan-perlindungan yang dapat diberikan bagi kedua belah pihak, diantaranya 

memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak yang membuat 

perjanjian sewa menyewa. Sejumlah Pasal dalam KUH Perdata memuat ketentuan yang 

secara langsung memberi perlindungan yang seimbang. Pemberian perlindungan hukum 

kepada pihak yang menyewakan dan penyewa adalah sebagai subjek perjanjian, serta 

ditambah dengan klausul yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masing-masing 

pihak dan peristiwa-peristiwa yang sangat mungkin terjadi selama sewa menyewa 

berjalan. Maka yang bertanggung jawab disesuaikan dengan kesepakatan mereka apakah 

kedua belah pihak atau hanya pihak penyewa saja yang harus bertanggung jawab atas 

kerusakan tersebut, serta  menjalankan  hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan 

yang bertimbal balik dalam hal timbulnya sengketa.  

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban , Wanprestasi, Sewa menyewa, Akta 

Perjanjian. 

 

 

 



 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perumahan 

merupakan permasalahan yang sangat 

kompleks,  yang tidak hanya 

menyangkut aspek fisik membangun 

rumah, tetapi terkait sektor yang amat 

luas dalam pengadaannya, seperti 

pertanahan, industri bahan bangunan, 

lingkungan hidup dan aspek sosial 

ekonomi budaya masyarakat, dalam 

upaya membangun aspek-aspek 

kehidupan masyarakat yang 

harmonis.  

Sesungguhnya, permasalahan 

utama perumahan terdiri atas dua hal 

utama, yaitu di bagian hulu adalah 

pertumbuhan penduduk dan bagian 

hilir adalah sektor perbankan dalam 

penyediaan dana murah yang dapat 

diakses oleh semua lapisan 

masyarakat.  

Laju pertumbuhan penduduk 

merupakan cerminan laju kebutuhan 

rumah terutama di perkotaan dan 

implikasi selanjutnya adalah 

kebutuhan akan infrastrukur dan dan 

fasilitas sosial lainnya yang 

mengakibatkan banyaknya pihak 

melakukan transaksi sewa menyewa 

rumah.1 

                                                           
1 www.bps.go.id/sector/population/ 

table1.shtml, 08.00 wib 03/07/2015 

Sewa-menyewa, ialah suatu 

perjanjian dimana salah satu pihak 

yang satu mengikat dirinya kepada 

pihak yang lain untuk sesuatu barang 

atau melakukan suatu prestasi, selama 

suatu waktu tertentu dengan 

pembayaran sesuatu harga yang oleh 

pihak terakhir disanggupi 

pembayarannya. (Pasal 1548 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata). 

Masyarakat semakin banyak 

mengikatkan dirinya dalam suatu 

perjanjian dengan anggota 

masyarakat lainnya, sehingga 

kemudian timbul bermacam-macam 

perjanjian, salah satunya adalah 

perjanjian sewa menyewa rumah. 

Tentu saja dalam pembutan suatu 

perjanjian pasti akan membutuhkan 

suatu kontrak . Asas kebebasan 

berkontrak ini hanya tersimpul dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 

yang  berbunyi:  Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya. 

Kebebasan berkontrak yang 

merupakan roh dan nafas sebuah 

kontrak atau perjanjian, secara 

implicit memberikan panduan bahwa 

dalam berkontrak pihak-pihak 

diasumsikan untuk mempunyai 

http://www.bps.go.id/sector/population/%20table1.shtml
http://www.bps.go.id/sector/population/%20table1.shtml


 
 

kekuatan yang seimbang. Dengan 

demikian, diharapkan akan muncul 

kontrak yang adil dan seimbang pula 

bagi para pihak. Namun demikian 

dalam praktik masih banyak 

ditemukan model kontrak standar 

(kontrak baku) yang cenderung 

dianggap berat sebelah, tidak 

seimbang dan tidak adil.2  

Pembahasan mengenai 

perjanjian sewa menyewa tentu tidak 

terlepas dari konsep perjanjian secara 

mendasar sebagaimana termuat dalam 

Pasal 1313 KUH Perdata yang 

menegaskan bahwa perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.  

Ketentuan yang mengatur tentang 

perjanjian terdapat dalam Buku III 

KUH Perdata yang memiliki sifat 

terbuka artinya bahwa setiap orang 

bebas untuk mengadakan perjanjian, 

baik yang sudah diatur maupun yang 

belum diatur di dalam undang-

undang.3  

Dengan adanya keadaan yang 

demikian menyebabkan timbulnya 

perjanjian sewa menyewa rumah. 

                                                           
2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian , 

Kencana, Jakarta.2010, hal.2. 
3 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata tertulis 

(BW), Sinar Grafika,Jakarta,205, hal.160. 

Perjanjian sewa menyewa ini 

merupakan perjanjian konsensual, 

dimana Undang Undang membedakan 

antara perjanjian sewa menyewa 

secara tertulis dan secara lisan. Sewa 

menyewa secara tertulis berakhir 

demi hukum otomatis, yaitu bila 

waktu yang ditentukan habis, tanpa 

diperlukan pemberitahuan 

pemberhentian. Sedangkan sewa 

menyewa secara lisan, yaitu jika 

pihak yang menyewakan 

memberitahukan pada penyewa 

bahwa ia akan menghentikan 

sewanya. Pemberitahuan dilakukan 

dengan mengindahkan menurut 

kebiasaan setempat. 

Akan tetapi dengan timbulnya 

suatu perjanjian tentu masih ada 

pihak dimana melakukan cedera janji 

atau wanprestasi baik dari pihak 

penyewa maupun dari pihak yang 

menyewakan. Sehingga timbul suatu 

masalah hukum atau suatu perdebatan 

dari masing kedua belah pihak. 

Karena adanya cedera janji maka 

pihak yg memberi sewa akan 

menuntut pergantian ganti rugi atas 

perbuatan pihak yang di sewakan.  

Oleh karena itu dilakukanlah metode 

penelitian ini guna memberi 

kesimbangan dan keadilan berserta 



 
 

kepastian hukum agar menemukan 

celah jalan keluar untuk kedua belah 

pihak yang melakukan perjanjian. 

Sewa menyewa merupakan 

suatu perjanjian konsensual yaitu 

bahwa ia sudah sah mengikat pada 

detik tercapainya sepakat mengenai 

unsur-unsur pokoknya yaitu barang 

dan harganya4. 

Perjanjian sewa-menyewa ini, 

terjadi jika adanya kesepakatan antara 

pihak satu dan pihak yang lain atau 

pihak kedua. Pihak satu yang 

mengikat diri untuk memberikan 

kenikmatan dari suatu barang itu 

berupa rumah adalah pihak pemilik 

rumah. Pihak yang lain atau pihak 

kedua yaitu penikmat barang sewa itu 

(penyewa rumah). Kedua belah pihak 

sudah menyepakati dalam kurun 

waktu yang ditentukan dengan 

pembayaran sesuai harga yang sudah 

disanggupi antara kedua belah pihak. 

Dengan demikian, antara kedua belah 

pihak melakukan suatu proses yang 

saling menguntungkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian permasalahan latar 

belakang di atas masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah 

pertanggungjawaban hukum atas para 

                                                           
4 Subekti, 1989, Aneka Perjanjian, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hal 39. 

pihak yang melakukan wanprestasi 

dalam perjanjian sewa menyewa rumah. 

 

C. Metode Penelitian 

 Penelitian mengenai 

pertanggungjawaban hukum atas para 

pihak yang melakukan wanprestasi 

dalam perjanjian sewa menyewa rumah 

berdasarkan akta perjanjian NO 

662/W/2014 yaitu melakukan pnelitian 

yang bersiafat yuridis normatif.  

Penelitian yuridis normatif berarti 

pendekatan terhadap masalah dengan 

mempergunakan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku sebagai 

pedoman dalam pemecahan masalah 

dalam skripsi ini. Kemudian sumber 

bahan hukum yang digunakan yang 

pertama ialah Bahan Hukum Primer 

yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, misalnya Perjanjian dalam 

Akta Perjanjian Nomor :662/W/2014, 

serta peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Dan yang 

kedua ialah Bahan Hukum Sekunder 

yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan-bahan 

hukum primer yang dapat menunjang 

penulisan skripsi ini dan dapat 

membantu melengkapi bahan hukum 

primer, misalnya tulisan para ahli dan 

hasil karya para ilmuwan yang 

berbentuk makalah atau karya tulis. 

Penelitian ini mempergunakan studi 

kepustakaan dan penelitian melalui 

lapangan. Serta Data yang diperoleh 

melalui studi perpustakaan dan 

urutannya, lalu di organisasikan dalam 

satu pola. Data ini akan dianalisis secara 



 
 

kualitatif yang akan di uraikan secara 

deskriptif. Berdasarkan penelitian 

tersebut metode kualitatif bertujuan 

untuk menginterprestasikan secara 

kualitatif dan mendeskripsikan secara 

lengkap dengan pokok permasalahan 

yang selanjutnya di analisis untuk 

mengungkap kebenaran dan memahami 

kebenaran tersebut. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 1. Perlindungan Hukum Terhadap 

Pihak Dalam Mengadakan Sewa 

Menyewa rumah. 

Perjanjian menurut Pasal 1313 

KUHPerdata adalah “suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang atau lebih”. Bahwa 

suatu asas yang penting dalam hukum 

perjanjian adalah asas kebebasan 

berkontrak yang terkandung dalam 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 

berbunyi: ”Setiap perjanjian yang dibuat 

secara sah, mengikat sebagai Undang-

undang bagi para pihak yang 

membuatnya.” Ketentuan tersebut 

memberikan kebebasan kepada para 

pihak untuk dengan bebas membuat 

perjanjian apa saja asalkan tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, 

ketertiban umum, kepatutan dan 

kesusilaan. 

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu 

perjanjian di mana pihak yang satu 

menyanggupi akan menyerahkan suatu 

benda untuk di pakai selama waktu 

tertentu, sedangkan pihak lainnya 

menyanggupi akan membayar harga 

yang telah ditetapkan untuk pemakaian 

itu pada waktu yang ditentukan. Pihak 

penyewa memikul dua kewajiban 

pokok, yaitu: 

 a. Memakai rumah yang disewa 

sebagai “Bapak rumah yang baik” 

sesuai dengan tujuan yang diberikan 

kepada itu menurut perjanjian sewa 

menyewa.  

 b. Membayar harga sewa pada 

waktu-waktu yang telah ditentukan   

menurut perjanjian. Perjanjian sewa-

menyewa, bertujuan untuk memberikan 

hak pemakaian saja, bukan hak milik 

atas suatu benda.  

Perjanjian sewa menyewa juga tidak 

memberikan suatu hak kebendaan, ia 

hanya memberikan suatu hak 

perseorangan terhadap orang yang 

menyewakan suatu barang. Karena hak 

sewa bukan suatu hak kebendaan, maka 

jika si penyewa di ganggu oleh pihak 

ketiga dalam melakukan haknya itu, ia 

tidak dapat secara langsung menuntut 

orang yang mengganggu itu, tetapi ia 

dapat mengajukan tuntutannya pada 

orang yang menyewakan. 

Dalam perundingan tersebut selain 

membahas tentang harga sewa, 

membahas juga tentang waktu 

pembayaran dan cara pembayaran. Jika 

sudah tercapai kesepakatan maka 

terjadilah perjanjian sewa menyewa. 

Secara hukum perjanjian sewa 

menyewa tersebut sudah memenuhi 

syarat sahnya perjanjian, karena adanya 

kata sepakat dari kedua belah pihak 

seperti halnya perjanjian konsensual. 

Artinya, ia sudah sah dan mengikat 

pada detik tercapainya sepakat 



 
 

mengenai unsur-unsur pokok, yaitu 

barang dan harga. 

Meskipun sewa menyewa rumah adalah 

suatu perjanjian konsensual, namun 

oleh undang- undang diadakan 

perbedaan (dalam akibat-akibatnya) 

antara perjanjian sewa menyewa rumah 

secara tertulis dan sewa menyewa 

secara lisan. Jika perjanjian sewa-

menyewa dengan batas waktu yang 

ditentukan diadakan secara tertulis, 

maka sewa menyewa rumah berakhir 

demi hukum atau (otomatis), apabila 

waktu yang ditentukan telah habis, 

maka tanpa diperlukan suatu 

pemberitahuan pemberhentian untuk itu 

dalam hal sebagaimana yang tertera 

dalam akta perjanjian semua hak yang 

di timbul atas pemakaian selama 

penyewa menyewa rumah seperti listrik 

dan lain – lainya maka di tanggung oleh 

penyewa. Jika dalam hal ini penyewa 

telah melakukan wanprestasi maka 

kewajiban beralih kepada penyewa. 

Namun jika dalam kenyataan hal ini di 

bantah oleh pihak penyewa, sebagai niat 

baik dari pemilik rumah sewa maka di 

usahakan upaya damai dengan 

mengirim somasi terhadap penyewa. 

Pelindungan hukum ini sudah di 

jelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata 

yang berarti semua perjanjian sudah 

berkekuatan hukum bagi mereka yang 

membuat akta yang tertuang dalam akta 

dibawah tangan maupun akta otentik. 

 

  2. Penyelesaian Sengketa Di 

Pengadilan dan  Luar Pengadilan. 

    Sengketa adalah hal yang terjadi 

antara dua pihak atau lebih, karena 

adanya salah satu pihak yang merasa 

tidak puas atau merasa dirugikan. 

Pada prinsipnya pihak-pihak yang 

bersengketa diberi kebebasan untuk 

menentukan mekanisme pilihan 

penyelesaian sengketa yang 

dikehendaki. 

  1) Penyelesaian sengketa di 

pengadilan  

Litigasi adalah sistem penyelesaian 

sengketa melalui lembaga peradilan. 

Sengketa yang terjadi dan diperiksa 

melalui jalur litigasi akan diperiksa dan 

diputus oleh hakim. Melalui sistem ini 

tidak mungkin akan dicapai sebuah win-

win solution (solusi yang 

memperhatikan kedua belah pihak) 

karena hakim harus menjatuhkan 

putusan dimana salah satu pihak akan 

menjadi pihak yang menang dan pihak 

lain menjadi pihak yang kalah.  

Sisi positif penyelesaian melalui 

pengadilan adalah : 

  a. Ruang lingkup 

pemeriksaannya yang lebih luas (karena 

sistem peradilan di Indonesia terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu peradilan 

umum, peradilan agama, peradilan 

militer dan peradilan Tata Usaha 

Negara sehingga hampir semua jenis 

sengketa dapat diperiksa melalui jalur 

ini) 

  b. Biaya yang relatif lebih murah 

(Salah satu azas peradilan Indonesia 

adalah Sederhana, Cepat dan Murah) 

Sedangkan sisi negatifnya penyelesaian 

melalui pengadilan adalah : 



 
 

  a. Partner asing belum memberikan 

kepercayaan kepada efektivitas hukum 

di Indonesia 

  b. Proses peradilan memakan 

waktu yang lama. Karena terbukanya 

kesempatan untuk mengajukan upaya 

hukum atas putusan hakim, melalui 

banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

 2) Penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. 

Ketika suatu konflik atau sengketa 

sedemikian berkembang dalam berbagai 

bentuk konsekuensi akan bermunculan 

dan mempengaruhi individu, hubungan, 

tugas, dan keputusan sebagai bentuk: 

respon personal, respon komunitas dan 

politisasi (ketiganya disebut “elemen 

spiral”). Da;am hal ini terdapat segitiga 

konflik yang merupakan penjabaran 

ketiga elemen spiral tersebut, yaitu: 

people, process, problem.
 

5 

Dalam hal ini proses perjanjian yang 

mengikat kedua belah pihak telah 

berakhir terhadap sengketa yang timbul 

penyelesaiannya di mungkinkan ada 

dengan menekankan konsep winwin 

solution, di perlu diupayakan 

penyelesaian yang terbaik dan elegan, 

suatu penyelesaiannya sengketa yang 

cepat, efektif dan efisien. Dalam 

penyelesaian sengketa bisnis diantara 

mereka maka penyelesaian yang terbaik 

dan ideal adalah pola penyelesaian win-

win solution, terutama melalui 

Alternative Dispute Resolution (ADR), 

                                                           
5 Basuki Rekso Wibowo, Menyelesaikan 

sengketa Bisnis diluar Pengadilan(pidato), 

Disampingkan pada pengukuhan jabatan Guru 

Besar Dalam Bidang ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga , hal. 4. 

atau lembaga Arbitrase yaitu meliputi, 

Negosiasi6 

Untuk itu agar penyelesaian sengketa 

melalui negosiasi berjalan efektif, 

disarankan : 

1) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi 

secara sukarela berdasarkan kesadaran 

yang penuh (willingness).  

2) Pihak-pihak siap melakukan 

negosiasi (preparendness).  

3) Mempunyai wewenang mengambil 

keputusan (authoritative). 

4) Memiliki kekuatan yang relative 

seimbang dapat menciptakan saling 

ketergantungan (relative aqual 

bargening). 

5) Mempunyai kemauan menyelesaikan 

masalah (willingness to settle) 

Dalam kerangka perjanjian bisnis yang” 

win-win solution” maka sejak awal 

perbuatan perjanjian sampai dengan 

pelaksanaannya, serta apabila 

kemungkinan terjadi sengketa diantara 

para pihak hendaknya, senantiasa 

dihindari hal-hal yang dapat merusak 

pola kerjasama yang terbingkai dalam 

perjanjian. Sehingga upaya 

penyelesaian sengketa yang terjadi 

diantara para pihak diarahkan pada pola 

penyelesaian “win-win solution” Oleh 

karena itu negosiasi sebagai suatu 

proses yang utuh dan padu dalam suatu 

perjanjian bisnis harus senantiasa 

mewarnai tahap prakontraktual, 

pembuatan perjanjian, serta pelaksanaan 

perjanjian, bahkan seandainya terjadi 

                                                           
6 Alternative Dispute Resolution (ADR) Di 

Indonesia Diterjemahkan Antara Lain Sebagai 

Pilihan Penyelesaian Sengketa Atau Mekanisme 

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau 

Mekanisme Penyelesaian Secara Cooperatif. 



 
 

sengketa. Dalam hal ini negosiator 

harus mampu menyusun langkah, 

tahapan, gaya maupun strategi untuk 

mampu bernegosiasi menyelesaikan 

masalah yang timbul. 

Melalui negosiasi diharapkan tercipta 

hubungan yang harmonis dan saling 

menguntungkan para pihak diantara 

para pihak, sehingga adanya hubungan 

yang winwin solution akan mendukungi 

terciptanya iklim perjanjian yang 

kondusif. 

Perbuatan hukum atau hubungan hukum 

dalam setiap subjek hukum wajib 

bertindak sesuai dengan aturan dan 

norma yang ditentukan oleh hukum atau 

sesuai dengan aturan yang para pihak 

ciptakan sendiri dan perbuatan hukum 

tersebut. Perjanjian sebagai salah satu 

sumber perikatan menghendaki agar 

setiap arang wajib memenuhi setiap 

perjanjian yang mereka buat sendiri, 

itulah sebabnya perjanjian disebut 

sebagai undang-undang. Dalam suatu 

perjanjian sering terjadi wanprestasi, 

dimana adanya salah satu pihak yang 

mempunyai kewajiban atas salah satu 

hal namun tidak dilaksanakan, ataupun 

tidak sesuai, melaksanakan isi 

perjanjian dengan isi yang 

diperjanjikan. 

 

 3. Pertanggungjawaban Penyewa 

Rumah Apabila Terjadi Wanprestasi  

Pada Saat Perjanjian Sewa Menyewa 

Berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 

:662/W/2014 

Pada perjanjian di atas dimana para 

pihak yang mengadakan perjanjian 

tersebut sehingga terjadinya perikatan 

antara kedua belah pihak. Akan tetapi 

seiring jalannya perjanjian tersebut 

masih saja ada pihak yang melakukan 

kelalaian dalam melaksanakan 

perjanjian tersebut. 

Sebab-sebab hapusnya perikatan yang 

di tentukan oleh Pasal 1381 

KUHPerdata adalah: 

  a. Berakhirnya  suatu ketetapan 

waktu dalam suatu perjanjian. 

  b. Meninggalnya orang atau salah 

satu pihak dalam perjanjian. 

  c. Karena pernyataan pailit. 

  d. Adanya syarat yang 

membatalkan perjajian. 

Dengan adanya perbuatan wanprestasi 

yang dilakukan oleh pihak kedua 

sebagai penyewa yang tertuang dalam 

akta perjanjian nomor: 662/W/2014. 

Tentu pihak pertama sebagai pemberi 

sewa merasa dirugikan dalam perjanjian 

tersebut. Dimana disebutkan dalam 

pasal 1244, 1245 dan 1246 dalam 

KUHPerdata adalah analisir pergantian 

biaya, rugi, dan bunga. Kerugian ini 

timbul karena adanya ingkar janji 

berupa terlambat memenuhi prestasinya 

berupa terlambat membayar iuran air. 

Bentuk ganti rugi yang biasanya 

dipergunakan adalah 

  a. Pembayaran uang 

  b. Penggantian benda 

  c. Pemulihan dalam keadaan 

semula. 

  d. Larangan untuk mengulangi 

perbuatan tersebut. 

Hal ini diatur oleh Pasal 1553 KUH 

Perdata menetapkan bahwa apabila 

benda sewaan musnah sama sekali 

bukan karena kesalahan salah satu 



 
 

pihak, maka perjanjian sewa-menyewa 

gugur demi hukum. Dengan demikian 

perjanjian berakhir bukan karena 

kehendak para pihak melainkan karena 

keadaan memaksa (Overmacht). 

Setelah diketahui penyebab terjadinya 

kerusakan dan pihak mana yang harus 

bertanggung jawab maka tidak ada lagi 

yang dapat dipersoalkan dari perjanjian 

sewa menyewa yang sedang 

berlangsung. 

Sebagaimana halnya masalah perbuatan 

wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak 

kedua yang tertuang dalam akta 

perjanjian nomor: 662/W/2014 maka 

berdasarkan (pasal 13) bahwa pihak 

kedua telah lalai melaksanakan 

prestasinya yaitu membayar  tagihan 

terhadap Air yang di supplier oleh 

Perusahaan Air Minum Tirtanadi 

Sumatera Utara yang di buktikan 

dengan adanya tunggakan atau struk 

tunggakan terhadap penggunaan air 

selama pihak kedua menyewa serta 

berupa pemasangan kamera CCTV di 

tembok dinding yang mengakibatkan 

kerusakan cat dan semen pada 

konstruksi dinding dan pemasangan 

yang dilakukan tanpa persetujuan dari 

pihak yang memberi sewa ( pasal 6) 

Jika di lihat di dalam akta tersebut maka 

pihak penyewalah yang harus 

bertanggung jawab atas perbuatannya 

tersebut. 

 

E. Kesimpulan 

 1. Didalam akta perjanjian sewa 

menyewa tercantum perlindungan-

perlindungan yang dapat diberikan bagi 

kedua belah pihak, diantaranya 

memberikan perlindungan hukum yang 

seimbang kepada para pihak yang 

membuat perjanjian sewa menyewa. 

Sejumlah Pasal dalam KUH Perdata 

memuat ketentuan yang secara langsung 

memberi perlindungan yang seimbang. 

Pemberian perlindungan hukum kepada 

pihak yang menyewakan dan penyewa 

adalah sebagai subjek perjanjian serta 

ditambah dengan klausul yang dapat 

memberikan kepastian hukum bagi 

masing-masing pihak dan peristiwa-

peristiwa yang sangat mungkin terjadi 

selama sewa menyewa berjalan. 

 2. Penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan maupun non pengadilan 

sama – sama miliki kelebihan dan 

kelemahan yang dapat menguntungkan 

kedua belah pihak, akan tetapi 

penekanan pada konsep negosiasi tetap 

lebih efektif dan efisien karena 

diarahkan pada pola penyelesaian win-

win solution  atau negosiasi pada 

perjanjian yang telah mereka 

perjanjikan khususnya melalui lembaga 

arbitrase. 

 3. Apabila terjadi Wanprestasi 

dalam sewa rumah pada saat perjanjian 

sewa menyewa atau hal yang lain yang 

telah di perjanjikan, maka yang 

bertanggung jawab disesuaikan dengan 

kesepakatan mereka apakah kedua belah 

pihak atau hanya pihak penyewa saja 

yang harus bertanggung jawab atas 

kerusakan tersebut serta  menjalankan  

hak dan kewajiban merupakan suatu 

perbuatan yang bertimbal balik sesuai 

akta yang mereka perjanjikan. 
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