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Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan banyak 
penduduk yang kekurangan tempat tinggal. Di sisi lain ada penduduk yang 
kelebihan tempat tinggal. Bagi mereka yang kelebihan tempat tinggal, mereka 
menyekan rumah - rumah tersebut kepada orang yang membutuhkan. Dengan 
adanya keadaan yang demikian menyebabkan timbulnya perjanjian sewa 
menyewa rumah.  

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 1. 
Bagaimanakah  prosedur perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan kesesi 
Kabupaten Pekalongan?, 2. Hukum apa yang digunakan dalam perjanjian sewa 
menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?, 3. Bagaimana hak 
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan 
Kesesi Kabupaten Pekalongan?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui 
bagaimana prosedur untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah di 
Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, 2. Mengetahui hukum apa yang 
digunakan dalam perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi 
Kabupaten Pekalongan, 3. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam 
perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

Penelitian ini enggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud 
dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata - kata tertertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Metode pengumpulan data meliputi: 1. Data sekunder, yaitu 
penelitian kepustakaan,2. Data primer, yaitu penelitian lapangan, adapun cara 
untuk memperoleh atau mendapatkan data tersebut, penulis menggunakan cara, 
yaitu dengan : daftar pertanyaan, observasi langsung, wawancara bebas terpimpin. 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga kegiatan setelah kegiatan pengumpulan 
data, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur perjanjian sewa menyewa 
rumah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kesesi Kabupaten 
Pekalongan adalah dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu antara pihak 
penyewa dengan pihak pemilik rumah untuk membuat suatu kesepakatan, yaitu 
tentang kesepakatan apakah si penyewa itu jadi menyewa rumah atau tidak. Hak 
dari pihak yang menyewakan rumah adalah menerima pembayaran uang sewa 
rumah tepat pada waktunya sesuai dengan yang dijanjikannya pada pemilik 
rumah. Menerima kembali rumah yang disewakan itu dalam keadaan rumah pada 
waktu seperti rumah itu diserahkan pemilik rumah kepada penyewa rumah. 
Sedangkan kewajiban dari pihak yang menyewakan rumah adalah bahwa ia 
berkewajiban untuk menyerahkan rumah yang disewakan tersebut pada penyewa 



 

rumah. Serta pemilik rumah juga berkewajiban untuk melakukan perbaikan - 
perbaikan pada rumah yang disewakan itu. Bahwa pelaksanaan sewa menyewa 
rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada umumnya yaitu dalam 
bentuk akta dibawah tangan dan dilakukan dengan lisan dan tidak dibuat dalam 
akta notaris. Masyarakat di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan memilih 
cara seperti tersebut di atas karena lebih mudah alam pembuatannya dan tidak 
memerlukan waktu yang lama serta biaya menjadi murah.  

Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian sewa menyewa rumah 
harus dibuat secara tertulis dan kalau perlu selain ditandatangani oleh dua orang 
saksi dan sebaiknya disahkan atau setidaknya diketahui oleh Kepala Desa atau 
Kelurahan setempat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dewasa ini kebutuhan akan perumahan terasa sangat mendesak yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan 

penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan 

kebutuhan akan rumah juga semakin meningkat. 

Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan akan rumah ialah dengan 

cara menambah jumlah rumah yaitu, dengan cara memberi kesempatan kepada 

setiap warga Negara dan badan hukum, baik itu badan hukum swasta maupun 

badan hukum Negara untuk membangun perumahan. Tetapi rumah yang 

dibangun oleh masyarakat belum memenuhi syarat-syarat perumahan yang 

baik yaitu, perumahan yang sehat, tahan lama, nikmat dan, murah harga 

sewanya. “(wawancara dengan Bpk Sukisno, Petani pada tanggal 28 Juni 

2004).  

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata terutama di bidang 

perumahan, sebagaimana tercantum dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) tahun 1999, maka wajar bila pemerintah mengikut sertakan rakyat 

untuk ikut serta mengusahakan kesejahteraan tersebut. Pembangunan 

perumahan perlu ditingkatkan, khususnya perumahan dengan harga murah 

bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai denga bunyi pasal 

1 Undang Undang No. 1 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 



 

Pengganti Undang Undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok Pokok 

Perumahan yunto Undang Undang Perumahan dan Pemukiman No. 4 tahun 

1992 (UUPP) dimana menyebutkan :  

1. Tiap tiap warga Negara berhak memperoleh dan menikmati perumahan 

yang layak, sesuai dengan norma-norma social, etnik, keamanan,kesehatan 

dan, kesusilaan.  

2. Tiap-tiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam usaha mencapai 

tujuan tersebut dalam ayat 1 sesuai kemampuan. (Anwar yunus. 1985: 42).  

Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan banyak 

penduduk yang kekurangan tempat tinggal. Disisi lain ada penduduk yang 

kelebihan tempat tinggal. Bagi mereka yang kelebihan tempat tinggal, mereka 

menyewakan rumah-rumah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. 

Dengan adanya keadaan yang demikian enyebabkan timbulnya perjanjian 

sewa menyewa rumah. Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian 

konsensuil, 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. (wawancara dengan Bpk 

Sukisno, Petani pada tanggal 28 Juni 2004).  

Untuk dapat  mengusahakan agar setiap warga Negara dapat 

menikmati perumahan yang layak perlu adanya ketentuan mengenai hubungan 



 

sewa menyewa dengan harga sewa yang memberikan perlindungan kepada 

penyewa maupun yang menyewakan. Maka kemudian ditetapkan peraturan-

peraturan tentang penentuan harga sewa, tujuan penggunaan, klasifikasi 

tempat, dan peraturan-peraturan lain yang  mengatur akibat hukum yang 

timbul karena tidak berlakunya peraturan-peraturan lama, juga cara-cara 

menyelesaikannya jika ada sengketa dalam sewa menyewa ruimah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahuipelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah di kecamatan 

Kesesi, Kabupaten  Pekalongan dari permulaan perjanjian sampai berakhirnya 

perjanjian sewa menyewa rumah.  

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang 

dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk 

mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam 

hal ini penulis akan mambahas mengenai perjanjian sewa menyewa terhadap 

rumah kecuali rumah susun, rumah milik pemerintah daerah dan apartemen, 

serta bagaimana proses pelaksanaan perjanjian tersebut.  

  

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan judul yang telah dikemukakan 

diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, yaitu :  

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan 

Kesesi Kabupaten Pekalongan?  



 

2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa 

rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan?  

    

1.4  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1). Mengetahui bagaimana prosedur untuk mengadakan perjanjian sewa 

menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. 

2). Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa 

menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

1.4.2  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :  

1). Bagi Masyarakat : 

Masyarakat yang melaksanakan perjanjian dapat memperoleh gambaran 

nyata dan lebih jelas tentang prosedur, dasar hukum yang digunakan 

dalam perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi.  

2). Bagi perguruan tinggi : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kasanah perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum 

khususnya Hukum Perdata yang membahas perjanjian. 

3). Bagi penulis : 



 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna 

menambah bekal ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh pada 

perkuliahan.  

  

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi initerdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :  

1.5.1 Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, sari, dan daftar isi.    

1.5.2 Bagian inti skripsi  

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi lima (5) Bab 

yaitu: Pada Bab I PENDAHULUAN berisi latar belakang, batas 

permasalahan yang dihadapi, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan skripsi.  

Sedangkan pada Bab II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN berisi 

kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan 

mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yaitu tinjauan tentang 

perjanjian pada umumnya dan, tinjauan tentang sewa menyewa rumah 

menurut KUHPerdata dan Hukum Adat.  



 

Selanjutnya pada Bab III METODE PENELITIAN berisi dasar 

penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, validitas data dan, metode analisa data.  

Selanjutnya pada Bab IV HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan.  

Akhirnya pada Bab V PENUTUP berisi kesimpulan dari 

keseluruhan bab-bab yang ada. Juga diberikan saran-saran yang diharapkan 

membantu memecahkan permasalahan.    

1.5.3 Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan, lampiran-

lampiran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :  

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umunya 

2.1.1  Pengertian perjanjian 

1. Pengertian perjanjian menurut Kitab  Undang Undang Hukum Perdata 

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Bab II, ketentuan khusus  

diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVII ditambah Bab VIIA. 

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

yang berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih”.  

Perjanjian yang diatur pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian 

obligator, yaitu perjanjian yang memberi hak dan kewajiban kepada 

kedua belah pihak.  

Definisi perjanjian menurut Rutten adalah perbuatan hukum 

yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum 

yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau 

lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi 

kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi 

kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. 

(Poerwahid. 1994: 46).  



 

2. Pengertian perjanjian menurut adat 

Perjanjian enurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik 

rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan 

rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa 

dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka). (Hilman. 

1994: 144).  

    

2.1.2 Syarat sahnya perjanjian 

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya 

perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :  

1.  Sepakat untuk engikatkan diri  

2.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

3.  Suatu hal tertentu  

4.  Sebab yang halal 

Ad.1  Sepakat untuk mengikatkan diri  

Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian 

itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang 

diperjanjikan.  

Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh 

dipihak ketiga dan tidak ada gangguan berupa :  

- Paksaan 

Paksaan disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa bukan paksaan 

fisik.  



 

- Kekhilafan  

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok 

dari apa yang diperjanjikan atau tentang yang menjadi objek perjanjian.  

- Penipuan  

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan 

keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak 

lawan memberikan persetujuannya. (Setiawan. 1979: 5). 

 

Ad.2   Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai 

wewenang untuk membuat perjanjian atau mngadakan hubungan hukum. 

Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah 

cakap menurut hukum. 

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebutkan  orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :  

1).  Orang yang belum dewasa  

2).  Mereka yang berada dibawah pengampuan 

3).  Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan Undang Undang dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa Undang Undang telah 

melarang membuat perjanjian tertentu.  

Yang dimaksud orang belu dewasa ialah mereka yang belum mencapai 

umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah atau belum menikah.  

 



 

Ad.3  Suatu hal tertentu  

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini 

diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi 

perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian 

harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan 

jenisnya.  

Ad.4  Sebab yang halal  

Sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud 

untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak 

halal ialah jika ia dilarang oleh Undang Undang, bertentangan dengan tata 

susila atau ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa 

sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi 

hukum.  

Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang 

disebut syarat- syarat subyektif, karena mengenai orang atau subyeknya 

yang engadakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat 

objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan 

hukum yang dilakukan.  

Apabila syarat subyektif tersebut di atas tidak dipenuhi maka 

perjanjiannya dapat dibatalkan (vernietigbaar), dan apabila syarat obyektif 

tersebut di atas tidak dipenuhi maka perjanjian adalah batal demi hukum.  

Soeryono Wignjodipoero, 1984: 62 dalam buku Pengantar dan 

Asas-asas Hukum Adat, menyebutkan sumber hukum adat adalah :  



 

1). Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat 

(Van Vollenhoven). 

2).  Kebudayaan tradisional rakyat (Ter Haar). 

3). Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan 

orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya 

dalam hubungan pamrih (Djojodiguno). 

4). Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat (Supomo).  

Cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum. 

Menurut hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah seorang-

orang (baik pria maupun wanita) yang sudah dewasa. Kriteria (ukuran) 

dewasa dalam hukum adat adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai 

dalam hukum perdata barat. Dalam hukum adat kriterianya adalah bukan 

umur, tetapi kenyataan-kenyataan tertentu. Seseorang sudah dianggap 

dewasa alam hukumadat, apabila ia antara lain sudah :  

1).  Kuwat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri). 

Maksudnya adalah cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam 

kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri 

segala-galanya itu. 

2).  Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri. 

Menurut Hukum Adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi 

tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua.  

Menurut Profesor Djojodiguno, pada umumnya menurut hukum adat 

Jawa seseorang cakap penuh melakukan perbuatan hukum apabila sudah 



 

hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau mencar). Tetapi 

sebaliknya tidak dapat dikatakan bahwa seseorang yang belum sampai 

keadaan yang demikian itu, tentu sama sekali belum cakap melakukan 

perbuatan hukum.  

Raad Van Justitie (Pengadilan Tinggi), Jakarta dalam keputusannya 

tertanggal 16 Oktober 1908 menetapkan khusus bagi kaum wanita untuk 

dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri (Mondigheid) 

sebagai berikut :  

a.  Umur 15 tahun  

b.  Masak untuk hidup sebagai isteri 

c.  Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan sendiri.  

Keputusan Raad Van Justitie tersebut di atas menunjukan adanya 

pemakaian dua macam kriteria yang tergabung menjadi satu, yakni kriteria 

Barat yaitu umur dan criteria Adat yaitu kenyataan cirri-ciri tertentu. 

 

2.1.3  Akibat hukum perjanjian yang sah  

Undang Undang menentukan bahwa perjanjian yang sah 

berkekuatan sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan 

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujan harus dilaksankan 

dengan itikad baik.  



 

Dengan istilah “semua” pembentuk Undang Undang menunjukan 

bahwa perjanjian  yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian 

bernama. Di dalam istilah “semua” itu, menunjukan bahwa setiap orang 

diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang rasanya 

baik untuk menciptakan perjanjian asas ini sangat erat hubungannya dengan 

asas kebebasan mengadakan perjanjian yang dikenal dengan asas partij 

autonomie.  

Dengan istilah “secara sah” pembentuk Undang Undang hendak 

menunjukan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua 

persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. 

Pengertian secara sah disini ialah bahwa perbuatan perjanjian harus 

mengikuti apa yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdata. 

(Badrulzaman. 1994: 29).  

Berdasarkan Pasal 1329 dan Pasal 1327 KUHPerdata, dapat 

disimpulkan bahwa isi perjanjian terdiri dari elemen-elemen sebagai 

berikut:  

1).  Isi perjanjian 

2).  Kepatutan  

3).   Kebiasaan. 

Isi perjanjian adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua 

belah pihak di dalam perjanjian itu.  

Kepatutan ialah ulangan dari kepatuhan yang terdapat dalam pasal 

1338 KUHPerdata.  



 

Kebiasaan adalah yang diatur dalam pasal 1339 KUHPerdata berlainan 

dengan yang terdapat dalam pasal 1347 KUHPerdata. Kebiasaan yang 

tersebut dalam pasal 1339  KUHPerdata bersifat umum, sedangkan yang 

disebutkan pasal 1427 KUHPerdata ialah kebiasaan yang hidup ditengah 

masyarakat khusus (bestending gebruikelijk beding), isalnya pedagang.  

Yang dimaksud dengan undang undang di atas adalah undang undang 

pelengkap, undang undang yang bersifat memaksa tidak dapat dilanggar 

para pihak.  

Urutan isi perjanjian yang terdapat dalam pasal 1339 KUHPerdata, 

mengenai keputusan peradilan mengalami perubahan sehingga urutan dari 

elemen isi perjanjian menjdai sebagai berikut :  

1).  Isi perjanjian  

2).  Undang Undang  

3).  Kebiasaan  

4).  Kepatuhan.  

Hal ini didasarka pada pasal 3 A.B (algemene bepaligen) yang menentukan 

bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum jika ditunjuk oleh 

Undang Undang.  

Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat subyektif dan 

obyektif seperti yang disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata, maka :  

1).   Perjanjian itu berlaku sebagai Undang Undang bagi ereka yang 

embuatnya;  

2).   Perjanjian itu mengikat para pihak sebagaimana Undang Undang; 



 

3).   Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak;  

4).   Bagi para pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka 

berakibat :  

1.  Membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata). 

2.  Perjanjian dapat diputuskan (Pasal 1226 KUHPerdata). 

3.  Menanggung beban resiko ( Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).  

4.  Membayar perkara jika diperkarakan dimuka Hakim (Pasal 1281 ayat (1) 

KUHPerdata).  

 

2.1.4  Pelaksanaan Perjanjian 

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan 

perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang 

benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 

Salah satu memperoleh hak milik ialah jual beli. Pembeli yang beritikad 

baik adalah orang yang jujur, bersih karena ia tidak mengetahui tentang 

adanya cacat yang melekat pada itu, hal ini merupakan itikad baik sebagai 

unsure subjektif.  

Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang 

telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai 

tujuannya.  



 

Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. 

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian 

tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.  

    

2.1.5 Macam - macam perjanjian 

Macam perjanjian obligator dimana terdapat jenis-jenisnya sebagai 

berikut:  

1).  Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjian dengan beban  

Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa 

menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) 

KUHPerdata).   

2).  Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik  

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat 

kewajiban pada salah satu pihak saja.  

Contoh :  perjanjian pinjam pakai.  

Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban 

dan hak kepada kedua belah pihak.  

3).  Perjanjian konsensuil, formal dan, riil 

Perjanjian konsensuil ialah perjanjian dianggap sah apabila ada kata 

sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 

tersebut.  

Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu 

bentuk teryentu, yaitu dengan cara tertulis.  



 

Contoh : perjanjian perdamaian, perjanjian damai.  

Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya 

kata sepakat, harus diserahkan.  

Contoh: penitipan Pasal 1694, pinjam pakai Pasal 1740, pinjam 

mengganti Pasal 1754 KUHPerdata.  

 4). Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran 

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dimana Undang Undang 

telah mengaturnya dengan kententuan-ketentuan khusus yaitu dalam 

Bab V sampai bab XIII KUHPerdata ditambah titel VIIA, dalam 

KUHD misalnya perjanjian asuransi dan pengangkutan.  

Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara 

khusus.  

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai 

perjanjian yang sulit dikualifikasikan. 

 

2.1.6  Macam macam perjanjian persewaan rumah menurut Adat  

1). Persewaan rumah dengan pembayaran sewa dimuka 

Persewaan rumah dengan pembayaran sewa dimuka adalah suatu 

bentuk perpindahan rumah dari si pemilik (yang mempersewakan), 

untuk waktuyang tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tunai 

kepada orang lain (si penyewa). Sesudah habis waktu yang tertentu itu 

maka rumah itu kembali kepada si pemiliknya. (Soehardi, 1982: 68).  

 



 

2).  Persewaan rumah dengan pembayaran sewa dibelakang   

Persewaan rumah dengan pembayaran sewa dibelakang adalah 

suatu perjanjian dalam mana pemilik rumah mengizinkan orang lain 

untuk menempati dan tinggal di rumah itu dengan pembayaran sejumlah 

uang yang tertentu sesudah itu. (Soehardi, 1982: 79). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Sewa Menyewa Rumah Menurut KUHPerdata 

2.2.1  Pengertian sewa menyewa rumah  

Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dalam pihak yang satu 

menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak 

yang lain agar pihak ini dapat menikmatinya buat suatu jangka waktu 

tertentu pula, uang muka mana pihak yang belakangan ini sanggup 

membayarnya. (Subekti. 2000: 100). 

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan 

dari suatu, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga 

yang oleh suatu pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.  

Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, atau bangunan pada 

umumnya (seperti gedung,dsb). (Poerwadarminta. 2002: 836). Pengertian 

Rumah menurut UUPP No. 4 tahun 1992, adalah selain berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari 

gangguan iklim atau mahluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat 

awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam 



 

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan, tentram. Rumah adalah suatu 

bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal atau kediaman 

bagi seseorang.    

Sewa menyewa rumah adalah suatu persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 

lainnya kenikmatan suatu rumah, selama suatu waktu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya. (Pasal 1548 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata). 

Perjanjian sewa menyewa rumah merupakan suatu perjanjian 

konsensuil yang artinya sudah sah apabila telah ada kesepakatan mengenai 

unsur pokoknya yaitu rumah dan harga sewa. Perjanjian sewa menyewa 

bertujuan untuk memberikan hak kebendaan, tapi hanya memberikan hak 

perseorangan terhadap orang yang menyewakan rumah untuk dinikmati dan 

bukannya hak milik atas rumah.  

  

2.2.2  Subjek dan objek sewa menyewa rumah 

Subyek dari perjanjian adalah para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian sewa menyewa yaitu pihak yang menyewakan dan pihak 

penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang 

menyewakan rumah kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa 

adalah orang atau badan hukum yang menyewa rumah dari pihak yang 

menyewakan.  



 

Yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah rumah 

dan harga. Dengan syarat rumah yang disewakan adalah rumah yang halal, 

artinya tidak bertentangan dengan Undang Undang , ketertiban, dan 

kesusilaan. (Salim. 2003: 59).  

     

2.2.3  Hak dan kewajiban penyewa rumah  

Dalam perjanjian sewa menyewa terapat hak dan kewajiban para 

pihak antara lain yaitu hak penyewa rumah, adalah sebagai berikut :  

1). Menerima rumah yang disewanya dari pihak yang menyewakan 

2). Memakai rumah yang disewanya tersebut dalam keadaan yang 

terpelihara untuk keperluan si penyewa. 

Sedangkan kewajiban pokok dari penyewa rumah yaitu :  

1). Memakai rumah yang disewa sebagai “Bapak rumah yang baik” 

sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada itu menurut perjanjian 

sewa menyewa. 

2). Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan 

menurut perjanjian. (Subekti. 1995: 54).  

Kewajiban memakai sewaan sebagai “Bapak rumah yang baik”, berarti 

kewajiban untuk memakai seakan-akan itu miliknya sendiri.  

Kewajiban kedua merupakan kewajiban utama yaitu pembayaran harga 

sewa, bentuk pembayarannya tidak diatur dalam Undang Undang. 

Pembayaran uang sewa ditempat kreditur, yaitu pihak yang 



 

menyewakan. Waktu pembayaran berlangsung selama waktu sewa 

berlangsung.  

Tanggung jawab penyewa rumah meliputi juga perbuatan dan 

kesalahan seisi rumah serta orang lain yang mengambila alih atau oper 

penyewa dari si penyewa rumah. Pihak penyewa harus mengembalikan 

(sebagaimana keadaan rumah) pada waktu diteria penyewa dari pihak 

yang menyewakan rumah.  

 

2.2.4  Hak dan kewajiban yang menyewakan rumah 

Hak dari yang menewakan rumah adalah : 

1).  Menerima pembayaran uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.  

2). Berhak menerima kembali rumah yang disewakan dari pihak penyewa 

sebagaimana keadaan rumah pada waktu diserahkannya pada penyewa.  

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak yang menyewakan rumah 

adalah :  

1).  Menyerahkan rumah yang disewakan kepada si penyewa 

2).  Memelihara yang disewakan hingga dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksudkan.  

3).  Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari yang 

disewakan selama berlangsungnya persewaan.  

Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan rumah yang disewakan dalam 

keadaan terpelihara (Pasal 1551 ayat (1) KUHPerdata). Kewajiban 

memberikan kenikmatan tentram kepada penyewa rumah sebagai kewajiban 



 

pihak yang menyewakan untuk menanggulangi tuntutan-tuntutan hukum 

dari pihak ketiga, jadi bukan gangguan fisik (Pasal 1556 KUHPerdata).  

 

2.2.5 Resiko dalam sewa menyewa rumah 

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan 

oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak yang 

menimpa rumah yang menjadi objek perjanjian. (Subekti. 1995: 44).  

Ketentuan resiko dalam sewa menyewa rumah ialah apabila yang 

disewa rusak karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu 

pihak, maka perjanjian sewa menyewa batal demi hukum (Pasal 1553 ayat 

(1) KUHPerdata).  

Maka masing-masing pihak tidak dapat menuntut pembayaran uang 

ganti rugi maupun penggantian dari pihak lawannya, yang berarti bahwa 

kerugian akibat rusaknya rumah yang disewakan dipikul oleh pihak yang 

menyewakan dan yang menyewa rumah.  

     

2.2.6 Berakhirnya sewa menyewa rumah  

Meskipun sewa menyewa rumah adalah suatu perjanjian konsensuil, 

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 itu diadakan secara tertulis, maka 

sewa menyewa rumah berakhir demi hukum atau (otomatis), apabila waktu 



 

yang ditentukan telah habis, maka tanpa diperlukan sesuatu pemberitahuan 

pemberhentian untuk itu. 

Sebaliknya sewa menyewa rumah itu dibuat dengan lisan, maka 

sewa menyewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan 

jika pihak yang menyewakan harus memberitahukan kepada penyewa 

bahwa ia akan menghentikan sewanya. Pemberitahuan mana harus 

dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut 

kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka 

dianggaplah bahwa sewa menyewa diperpanjang untuk waktu yang sama.  

Meskipun waktunya telah ditentukan tetapi tidak dibuat secara 

tertulis maka perjanjian sewa menyewa rumah tidak berakhir tepat pada 

waktunya. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa rumah setelah ada 

pemberitahuan dari salah satu pihak yang hendak mengakhirinya sewa 

menyewa tersebut.  

Sedangkan perjanjian sewa menyewa rumah baik tertulis atau tidak 

tertulis mengenai waktunya tidak ditentukan maka penghentiannya dan 

berakhirnya sewa menyewa rumah berjalan sampai saat yang dianggap 

pantas oleh kedua belah pihak.  

Pihak yang menyewakan tidak boleh mengakhiri sewa atas alasan 

mau dipakai sendiri rumah yang disewakan, kecuali ditentukan lebih dahulu 

dalam perjanjian (Pasal 1579 KUHPerdata).  

Dengan uraian yang panjang lebar itu dimaksudkan bahwa sewa 

tertulis tersebut, setelah habis waktunya dan penyewa dibiarkan menempati 



 

rumah sewa barulah menjadi sewa lisan tanopa waktu tertentu yang hanya 

dapat diakhiri menurut adat kebiasaan setempat.  

   

2.2.7 Penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah  

Rumah menurut PP No. 44 tahun 1994 Pasal 1 tentang Penghunian 

Rumah oleh Bukan Pemilik adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan penghunian 

sendiri artinya adalah penggunaan atau pemakaian suatu rumah oleh 

seseorang atau badan.  

Rumah ialah bangunan untuk tempat tinggal, atau bangunan pada 

umumnya (seperti gedung, dsb). (Poerwadarminta. 2000: 836). Pengertian 

Rumah menurut UUPP No. 4 tahun 1992 adalah selain berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari 

gangguan iklim dan mahluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat 

awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan tentram. Rumah di sini adalah 

suatu bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat tinggal atau 

kediaman bagi seseorang.  

Penghuni rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atai ijin pemilik 

rumah dinyatakan sebagai penghunitanpa hak atau tidak sah. Apabila dalam 

sewa menyewa rumah itu terjadi perselisihan atau sengketa, misalnya salah 

satu pihak tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan. Maka 



 

hubungan sewa menyewa dapat diputuskan sebelum berakhirnya jangka 

waktu sewa menyewa dengan ketentuan-ketentuan :  

1). Jika yang dirugikan pihak penyewa maka pemilik berkewajiban 

mengembalikan uang sewa.  

2). Jika yang dirugikan pihak pemilik, maka penyewa berkewajiban 

mengembalikan rumah dengan baik seperti keadaan semula dan tidak 

dapat meminta kembali uang sewa yang telah dibayarkan.  

Penyelesaian sengketa penghuni rumah oleh bukan pemilik juga 

bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri, penyelesaian lebih lanjut 

penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 

44 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik akan diatur dengan 

Perundangan Pemerintah tersendiri. Jadi rumah yang sedang dalam 

sengketa tidak dapat disewakan.  

Menurut Bushar Muhammad, 2002: 119 dalam Pokok-pokok 

hukum adat, yang dimaksud sewa adalah suatu transaksi yang mengijinkan 

orang lain untuk menempati rumahnya atau tinggal di rumahnya dengan 

membayar uang sewa yang tetap sesudah tiap bulan atau tiap tahun.  

Hukum adat sebagai hukum rakyat, yang dalam dasarnya ialah 

hukum atas dasar musyawarah, tidak menjunjung tinggi asas-asas seperti 

yang dikenal dalam Hukum Barat yang individualistis yaitu seperti asas-

asas “yang sama berilah keputusan yang sama”  suatu asas yang membawa 

berlakunya ajaran tentang “Keputusan Pengadilan yang tetap” 

(yurisprudensi tetap). Hukum adat dasarnya adalah kebersamaan. Ini 



 

dipancarkan dengan jalan memelihara rasa senasib sepenanggungan dalam 

masyarakat yang terlaksana melalui jalan musyawarah, yaitu jalan yang 

menuju pertama-tama pada tercapainya kebulatan kata hati atau tekad dari 

seluruh warga. Hal ini tidak dapat diperoleh dengan berpegang secara kaku 

kepada apa yang pernah digariskan. Ini hanya dapat diperoleh dengan 

mengikuti irama kehidupan masyarakat dengan temu pikiran dan temu rasa 

bersama dalam mengolah ketentuan yang tersimpan dalam asas yang 

hendak di capai. (Moh. Koesnoe, 1992: 12).  

Ajaran musyawarah adalah suatu ajaran Hukum Adat yang 

dijunjung tinggi dalam menghadapi segala persoalan kehidupan 

bermasyarakat. Ini dipraktekan di dalam masyarakat adat di mana-mana di 

Indonesia. Musyawarah adalah landasan perikehidupan masyarakat kita 

menurut Hukum Adat dan ditempatkan secara sentral dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kebulatan pendapat sebagai hasilnya bukan suatu hal yang 

sama dengan kata sepakat. (Moh. Koesnoe, 1992: 61).  

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptifberupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. (Bogdan dan taylor dalam Moleong. 1990: 3).  

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar 

(natural setting) dan data yang ikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. 

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomologis yang 

mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan 

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam 

situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.  

Responden dalam metode kualitatif berkembang terus secara bertujuan 

sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data 

atau instrument peneliti adalah peneliti sendiri, jadi peneliti merupakan key 

instrument. Dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri 

kelapangan secara aktif. (Usman. 2001: 81). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis sosiologis, karena objek yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat 

yuridis dan dalam praktek sehari-hari. Faktor yuridis disini adalah perjanjian 



 

mengenai hal-hal yang mengatur tentang sewa menyewa rumah. Faktor 

sosiologis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah praktek mengenai 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah.  

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang objek yang menjadi permasalahan kemudian 

menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan. Hal ini dimaksud untuk 

mengetahui sejauhmanakah pelaksanaan hukum perjanjian dalam praktek 

khususnya perjanjian sewa menyewa rumah. 

   

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kesesi Kbupaten Pekalongan. 

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian 

kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan 

tujuan dari penelitian telah ditetapkan.  

Peneliti memilih Kecamatan Kesesi dengan alasan bahwa lokasi 

tersebut lebih mudah dijangkau dari tempat peneliti dan ingi mengetahui 

bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah dalam kehidupan 

masyarakat di Kecamatan Kesesi.  

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan atas apa yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah tentang prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa 

rumah, hak dan kewajiban sewa menyewa rumah di dalam masyarakat.  



 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian menyatakan berasal dari mana data penelitian 

dapat diperoleh, yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :  

3.4.1 Responden 

Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan 

merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Responden dalam 

penelitian ini adalah penyewa dan yang menyewakan rumah pihak ketiga 

yang terkait di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

 

3.4.2 Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi kunci tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Yang menjadi informasi adalah 

perangkat desa, ketua RT, tetangga responden dan, beberapa warga yang 

melakukan sewa menyewa rumah.  

 

3.4.3 Dokumen 

Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film (Moleong. 2000: 

161). Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam 

kajian dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini sumber tertulis yang berupa buku, jurnal, bulletin, majalah 

ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan, dokumen resmi.  

 

 



 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang objektif maka di dalam pengumpulan 

data tersebut penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

meliputi :  

3.5.1 Data sekunder yaitu : 

Penelitian kepustakaan  

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

menggunakan dan mempelajari literature buku-buku kepustakaan yang ada 

untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang berhubungan erat dengan 

permasalah.  

3.5.2 Data primer  

Penelitian lapangan  

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 

ketempat peneliti oleh peneliti. Dalam hal ini penyewa dan yang 

menyewakan rumah. Adapun cara untuk memperoleh atau memdapatkan 

data tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :  

1).   Daftar pertanyaan  

Daftar pertanyaan maksudnya adalah memberikan daftar pertanyaan 

kepada sampel yaitu beberapa pemilik rumah maupun penyewa rumah.  

2).   Observasi langsung  

Observasi langsung maksudnya adalah dengan mengadakan 

pengamatan dari dekat ke tempat objek untuk mendapatkan data 



 

mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan 

Kesesi Kabupaten Pekalongan.  

3).  Wawancara bebas terpimpin  

wawancara bebas terpimpin maksudnya adalah dengan digunakannya 

wawancara bebas terpimpin ini unsur kebebasan masih dapat 

dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal dan, 

memudahkan data diperoleh secara maksimal. (Ronny. 1983: 73). 

 

3.6  Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevaliditan atau kesahihan instrumern. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. (Arikunto. 1997: 144). 

Validitas data dalam penelitian ini digunakan tehnik triangulasi yaitu 

tehnik periksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

(Moleong. 2000: 178).  

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000: 178). Triangulasi 

dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :  

(1).   Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  

(2). Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi.  



 

(3).  Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 

dengan sepanjang waktu.  

(4).  Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan, orang berada, pejabat pemerintah.  

(5).  Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000: 178), tehnik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

(1).  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

 

 

 

  

  

  

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara, 

dibandingkan antara pengamatan lapangan seperti pelaksanaan perjanjian 

sewa menyewa rumah antara teori dan hasil wawancara dengan warga 

yang melakukan sewa menyewa rumah, tujuannya adalah untuk 

menemukan dalam mengungkap data.  

(2).   Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi dalam tehnik ini membandingkan antara 

Pengamatan  

Wawancara  

Sumber data  



 

responden A dengan responden B menggunakan pedoman wawancara 

yang sama. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan 

sesuai dengan fokus penelitian.  

 

 

 

 

 

3.7 Metode Analisa Data  

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong. 2000: 103).  

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisa data kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan setelah 

kegiatan pengumpulan data. (Maman. 2001: 1-3), yaitu :   

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan, transformasi data kasar yang 

diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan meringkas, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo. 

 

Wawancara 

Informan A 

Informan B 



 

2. Penyajian data 

Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya dituangkan dalam 

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan, bagan. Penyajian data 

dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin alur sebab 

akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi, yaitu pemikiran 

kembali yang melintas dalam pikiran penganalis selama penyimpulan, 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman 

sejawat, atau meminta respon atau komentar kepada responden yang telah 

dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan 

peneliti, kekokohannya, dan kecocokannya.  

Tiga alur kegiatan analisis (reduksi data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) 

dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif, yang 

alur kegiatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 
Gambar : komponen-komponen dan alur analisis data kualitatif interaktif.  

Pengumpulan Data Penyajian Data  

Kesimpulan/ verifikasi Reduksi Data  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Hasil Penelitian 

4.1.1 Letak geografis  

Kantor Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan berada di Jalan 

Perempatan Klairan. Lokasi tersebut berbatasan dengan :  

Sebelah Utara Kecamatan Sragi; 

Sebelah Timur Kecamatan Bojon;g 

Sebelah Selatan Kecamatan Kajen; 

Sebelah Barat Kecamatan Bodeh. 

 

4.1.2 Tata pemerintahan lokasi penelitian 

Lokasi kantor Kecamatan Kesesi berada di tempat yang strategis, 

karena mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan 

fasilitas-fasilitas penting seperti telekomunikasi, pasar, bank, alat 

transformasi dan sebagainya, letaknya dekat dengan kantor Kecamatan 

tersebut.  

Kantor  kecamatan tersebut merupakan suatu instansi pemerintah 

yang berada langsung di bawah naungan Kabupaten Pekalongan. Yang 

mengurusi seluruh penyelenggaraan administrasi pemerintah wilayah 

kecamatan kesesi yang dipimpin oleh seorang  Camat.  



 

Tugas dan tanggung jawab pimpinan begitu berat yaitu 

melaksanakan tugas membantu Bupati di bidang pemerintahan, 

pembangunan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana serta memberikan 

pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dan pelayanan 

umumnya di wilayah kerjanya.  

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan 

pengembangan pemerintahan serta pembangunan yang efektif dan efesien, 

maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja 

kantor Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Undang 

Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, daerah yang 

meliputi ketentuan-ketentuan yaitu Kabupaten Pekalongan.  

  

4.1.3 Struktur organisasi pemerintah di Kecamatan Kesesi 

Dalam perkembangannya, susunan organisasi dan tata kerja kantor 

Kecamatan Kesesi berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 

tentang StrukturOrganisasi Pemeritah Kecamatan.  

Berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Pekalongan No. 25 Tahun 

2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan terbentuk susunan 

organisasi yang terdiri dari : 1). Camat, 2). Sekretaris kecamatan, 3). 

Kepala seksi pemerintahan, 4). Kepala seksi ketentraman an ketertiban, 5). 

Kepala seksi pemberdayaan dan masyarakat desa atau kelurahan, 6). 

Kepala seksi kesejahteraan social, 7). Kepala seksi pelayanan umum.   



 

Bidang kerja kantor Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan  

Kepala seksi pemerintah  

Kepala seksi pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

program, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum desa dan 

kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan catatan sipil.  

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban  

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program, pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum.  

Kepala seksi pemberdayaan dan masyarakat desa atau kelurahan 

Kepala seksi pemberdayaan dan masyarakat desa atau kelurahan 

mempunyai tugas melasanakan penyusunan program, pembinaan 

pembangunan di bidang perekonomian desa atau kelurahan.  

Kepala seksi kesejahteraan social 

Kepala seksi kesejahteraan social mempunyai tugas melasanakan 

penyususnan progam, pembinaan pelayanan dan bantuan social, 

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta pembinaan kehidupan 

keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat.  

Kepala seksi pelayanan umum   

Kepala seksi pelayanan umum mempunyai tugas melaksanakan program, 

pembinaan pelayanan masyarakat dan pelayanan umum di bidang 

kebersihan, keindahan dan, instansi lingkungan serta penyelenggaraan 



 

pembinaan kekayaan, inventarisasi, sarana dan prasarana fisik pelayanan 

umum.  

   

4.1.4 Prosedur perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi 

Di dalam KUHPerdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk 

perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, 

perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. 

Akan tetapi, yang paling dominant dalam menentukan substansi kontrak 

adalah dari pihak yang menyewakan, sehingga pihak penyewa berada pada 

pihak yang lemah. Dengan demikian, semua persyaratan yang diajukan 

oleh pihak yang menyewakan tinggal disetujui atau tidak oleh pihak 

penyewa. (Salim. 2003: 59).  

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perjanjian sewa menyewa 

rumah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kesesi 

adalah dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu antara pihak  

penyewa dengan pihak pemilik rumah untuk membuat suatu kesepakatan, 

yaitu tentang kesepakatan apakah si penyewa itu jadi menyewa rumah atau 

tidak. Jadi disini dalam membuat perjanjian sewa menyewa antara pihak 

yang menyewakan dengan pihak yang menyewa itu saling terlibat dalam 

pembuatan sewa menyewa rumah tersebut. Jadi dalam pembuatan 

perjanjian sewa menyewa disini tidak ada perantaranya, yaitu hanya pihak 

pemilik rumah dan penyewa rumah. Setelah kedua belah pihak sepakat 



 

lalu dibuat perjanjian atau persetujuan yang isinya mengenai, hal-hal 

sebagai berikut :  

1).  Ketentuan waktu dalam sewa menyewa rumah  

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan waktu dalam sewa menyewa 

rumah baik di Desa Krandon, desa Kaibahan, Desa Watupayung, Desa 

Ponolawen, dan di Desa Karangrejo ditentukan waktunya oleh pemilik 

rumah. Biasanya ketentuan waktu dalam sewa menyewa rumah 

tersebut tidak ada ketentuannya, maksudnya apabila penyewa ingin 

menyewa rumah dalam waktu satu bulan, satu tahun, dua tahun, lima 

tahun itu tidak apa-apa karena tidak ada batas waktu menyewakan bagi 

si pemilik rumah atau yang menyewakan. Tetapi meskipun emikian 

biasanya ketentuan waktu dalam sewa menyewa rumah itu 

disepakatibersama yaitu, antara pihak pemilik rumah dan pihak 

penyewa rumah jadi bila si penyewa inginnya satu tahun tidak apa-apa 

sebatas si pemilik rumah itu engiyakan satu tahun. Disini Ny. Lilis 

Marsihem ingin menyewa rumah Pak Faelasuf untuk waktu satu tahun, 

Ny. Sunarti menyewa rumah Pak Sukisno dengan waktu sewa lima 

tahun, Bapak Sahroni menyewa rumah Ny. Sopiyah dengan ketentuan 

waktui yaitu lima tahun, Bapak adi KIswanto menyewa rumah Bapak 

Achzin Endarto dengan ketentuan waktu sewa dua tahun, Bapak 

Wardaan menyewa rumah Bapak Agus Budiyono dengan ketentuan 

waktu sewa satu tahun, Ny. Tumirah menyewa rumah Bapak 

Tarkimun dengan ketentuan waktu sewa yaitu dua tahun. Jadi apabila 



 

nanti para penyewa rumah itu akan memperpanjang waktu sewanya 

misalnya, yang tadinya waktu sewanya satu tahun jadi dua tahun. Di 

dalam perpanjangan waktu sewa menyewa rumah tersebut dapat 

ditetapkan kembali oleh para pihak pemilik dan pihak penyewa rumah.  

2).  Harga sewa rumah  

Berdasarkan hasil penelitian, harga sewa rumah yang hanya 

ditentukan oleh pemilik rumah saja baik di Desa Krandon, Desa 

Kaibahan, Desa Karangrejo, Desa ponolawen, dan Desa Watupayung 

hal ini jarang terjadi, karena biasanya terjadi tawar menawar terlebih 

dahulu antara pihak pemilik rumah dengan pihak penyewa rumah. Jadi 

disini harga sewa rumah ditentukan bersama-sama yaitu antara pemilik 

rumah dengan penyewa rumah. Di Desa Krandon perjanjian antara Pak 

Faelasuf dengan Ny. Lilis Marsihem yang membahas harga sewa 

rumah pada tahun 1999 itu mereka menyepakati untuk harga sewa 

rumah dengan satu bulannya Rp 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), 

jadi untuk waktu sewa satu tahun adalah sebesar Rp 840.000.00 

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), perjanjian antara Pak Sukisno 

dengan Ny. Sunarti untuk harga sewa rumah pada tahun 1998 satu 

tahunnya Rp 780.000.00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi 

untuk sewa lima tahun adalah sebesar Rp 3.900.000.00 (tiga juta 

sembilan ratus ribu rupiah). (wawancara dengan Bpk Sukisno: Petani 

dan Bpk Faelasuf: Guru SLTP N 2 Kesesi, pada tanggal 28 Juni 2004).  



 

Perjanjian yang dilakukan oleh Ny. Sopiyah dengan Bapak 

Sahroni di Desa Kaibahan harga sewa rumah pada tahun 1997 itu 

untuk satu tahunnyaRp 790.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu 

rupiah), jadi untuk waktu sewa lima tahun adalah sebesar Rp 

3.950.00.00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). 

(wawancara dengan Ny. Sopiyah: Wiraswasta, pada tanggal 4 Juli 

2004).  

Di desa Watupayung perjanjian untuk harga sewa rumah yang 

dilakukan oleh Bpk Achzin Endarto dengan Bpk Adi Kiswanto, untuk 

harga sewa pada tahun 2001 itu satu tahunnya Rp 1.000.000.00 (satu 

juta rupiah), jadi untuk waktu sewa dua tahun adalah sebesar Rp 

2.000.000.00 (dua juta rupiah). (wawancara dengan Bpk Achzin 

Endarto: Krtua Rw IX di Desa Watupayung, pada tanggal 12 Juli 

2004). 

Harga sewa rumah di Desa Ponolawen yang sudah disepakati 

antara Bpk Agus Budiyono dengan Bpk Wardaan adalah untuk harga 

sewa rumah pada tahun 1999 yaitu satu bulannya Rp 85.000.00 

(delapan puluh lima ribu rupiah), jadi untuk waktu sewa satu tahun 

adalah sebesar Rp 1.020.000.00 (satu juta dua puluh ribu rupiah). 

(wawancara dengan Bpk Agus Budiyono: Wiraswasta, pada tanggal 10 

Juli 2004). 

Untuk harga sewa rumah yang disepakati oleh Bpk Tarkimun 

dengan Ny. Tumirah, yaitu untuk harga sewa rumah di desa 



 

Karangrejo pada tahun 1997 itu untuk satu tahunya Rp 970.000.00 

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), jadi untuk waktu sewa dua 

tahun adalah sebesar Rp 1.950.000.00 (satu juta sembilan ratus lima 

puluh ribu rupiah). (wawancara dengan Bpk Tarkimun: Sekretais Desa 

di Desa Karangrejo, pada tanggal 15 Juli 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian, dari semua perjanjian yang 

dilakukan oleh pata pihak yaitu pihak pemilik rumah dan pihak 

penyewa tersebut, membahas juga fasilitas yang diberikan oleh pemilik 

rumah kepada penyewa rumah. Dengan fasilitas yang diberikan kepada 

pihak penyewa adalah dua kamar tidur, satu kamar mandi, satu ruang 

tamu dan, satu lemari baju.  

3).  Ketentuan dalam pembayaran uang sewa rumah. 

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai ketentuan pembayaran 

uang sewa rumah dilakukan pada tiap-tiap bulan atau pada tiap-tiap 

tahun tergantung lamanya waktu untuk menyewa rumah tersebut kalau 

si penyewa dalam menyewa rumah itu waktunya satu tahun atau lebih 

maka pembayarannya bisa tiap tahun. Jadi tergantung ketentuan 

perjanjian yang mereka sepakati bersama. Dalam perjanjian sewa 

menyewa rumah antara Bpk Faelasuf dengan Ny. Lilis Marsihem 

disepakati pembayaran uang sewa rumah yaitu pada tanggal 18 

Oktober 1998, yaitu dibayar secara kontan sebesar Rp 840.000.00 

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk waktu sewa rumah satu 



 

tahun. ( wawancara dengan Bpk Faelasuf: Guru SLTP N 2 Kesesi, 

pada tanggal 28 Juni 2004).     

Dalam perjanjian sewa menyewa rumah antara Bpk Sukisno 

dengan Ny. Sunarti disepakati pembayaran uang sewa rumah yaitu 

setiap tanggal 10 Agustus tiap tahunnya dan pembayaran uang sewa 

rumah tersebut paling lambat saru bulan dari ketentuan tanggal 

tersebut. Maka jumlah uang sewa yang harus dibayarkan pada pemilik 

rumah tiap tahunnya adalah sebesar Rp 780.000.00 (tujuh ratus 

delapan t puluh ribu rupiah). Jadi karena Ny. Sunarti dalam menyewa 

rumah itu untuk jangka waktu lima tahun maka pembayaran uang sewa 

yang harus diterima oleh pemilik rumah tersebut kalau dijumlahkan 

maka sebesar Rp 3.900.000.00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). 

(wawancara dengan Bpk Sukisno: Petani, pada tanggal 28 Juni 2004).  

Perjanjian sewa menyewa rumah antara Ny. Sopiyah dengan 

Bpk Sahroni disepakati pembayaran uang sewa rumah yaitu setiap 

tahun di bulan Juni pada tanggal 8 dan paling lambat untuk melunasi 

uang pembayaran sewa rumah ialah dua bulan satu minggu dari bulan 

Juni. Maka jumlah uang sewa yang harus dibayarkan pada pemilik 

rumah tiap tahunnya adalah sebesar Rp 790.000.00 (tujuh ratus 

sembilan puluh ribu rupiah). Jadi karena Bpk Sahroni  dalam menyewa 

rumah itu untuk jangka waktu lima tahun dan disepakati pembayaran 

nya diangsur setiap tahunnya Rp 790.000.00 (tujuh ratus sembilan 

puluh ribu rupiah). (wawancara dengan Ny. Sopiyah: Wiraswasta, pada 



 

tanggal 4 Juli 2004). Perjanjian sewa menyewa rumah antara Bpk 

Achzin Endarto dengan Bpk Adi KIswanto yang telah mereka sepakati 

untuk pembayaran uang sewa rumah yaitu pada tanggal 11 di bulan 

Juli dan pada tiap tahunnya uang sewa yang harus dibayarkan adalah 

sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Jadi karena Pbk Adi 

KIswanto menyewa rumahnya itu untuk satu tahun maka kalau 

dijumlah uang yang akan diterima oleh si pemilik rumah adalah 

sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah). Di sini disepakati untuk 

waktu pembayaran uang sewa paling lambat dibayarkan yaitu pada 

akhir tanggal di bulan Juli. (wawancara dengan Bpk Achzin Endarto: 

Ketua Rw IX Di desa Watupayung, pada tanggal 12 Juli 2004). 

Dalam perjanjian sewa menyewa rumah antara Bpk Agus 

Budiyono dengan Bpk Wardaan yang sudah mereka disepakati untuk 

pembayaran uang sewa rumah yaitu setiap bulan pada tanggal 5 dan 

paling lambat tanggal 15 dengan pembayaran uang sewa rumah setiap 

bulannya sebesar Rp 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah). Jadi 

karena Bpk Wardaan menyewa rumah itu untuk jangka waktu satu  

tahun maka untuk harga sewa satu tahunnya adalah Rp 1.020.000.00 

(satu juta dua puluh ribu rupiah). (wawancara dengan Bpk Agus 

Budiyono: Wiraswasta, pada tanggal 10 Juli 2004). 

Di sini perjanjian sewa menyewa rumah antara Bpk Tarkimun 

dengan Ny. Tumirah telah  disepakati untuk pembayaran uang sewa 

rumah yaitu setiap tanggal 15 April pada setiap tahunnya dan 



 

pembayaran uang sewa rumah tersebut  sebesar Rp 970.000.00 

(sembilan ribu tujuh puluh ribu rupiah). Dengan ketentuan pembayaran 

uang sewa rumah diserahkan paling lambat tiga minggu dari tanggal 

15 April. (wawancara dengan Bpk Tarkimun: Sekretaris Desa di Desa 

Karangrejo, pada tanggal 15 Juli 2004). 

 

4).  Berakhirnya waktu sewa menyewa rumah  

Berdasarkan hasil penelitian, berakhirnya waktu sewa 

menyewa rumah antara bpk Faelasuf dengan Ny. Lilis Marsihem yaitu 

sekira bulan September 1999, antara Bpk Sukisno dengan Ny. Sunarti 

yaitu sekira bulan Juli 2003, antara Ny. Sopiyah dengan Bpk Sahroni 

yaitu sekira bulan Mei 2002, antara Bpk Achzin endarto dengan Bpk 

Adi KIswanto yaitu sekira bulan Juni 2002, antara Bpk Agus 

Budiyono dengan Bpk Wardaan   yaitu sekira bulan April 2000, 

berakhirnya waktu sewa menyewa rumah antara Bpk Tarkimun dengan 

Ny. Tumirah yaitu sekira bulan Maret 1998.  

Jadi berdasarkan hasil penelitian, meskipun waktunya telah 

ditentukan tetapi tidak dibuat secara tertulid, maka perjanjian sewa 

menyewa rumah tidak berakhir tepat pada waktunya. Tetapi 

berakhirnya setelah ada pemberitahuan dari pemilik rumah kepada 

pihak yang menyewa rumah tersebut. Maksudnya adalah apabila 

mereka, yaitu pihak pemilik rumah dan pihak penyewa rumah sudah 

saling menyepakati perjanjian sewa menyewa tersebut dengan 



 

berdasarkan rasa saling percaya. Maka pemilik rumah sudah tidak lagi 

merasa perlu menggunakan bukti tertulis yaitu surat perjanjian sewa 

menyewa rumah. Meskipun berdasarkan hukum hal seperti itu tidaklah 

baik, karena merugikan kedua belah pihak dan apabila terjadi sengketa 

tentang sewa menyewa rumah itu maka tidak ada bukti secara tertulis 

yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian tersebut.  

  

4.1.5 Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak penyewa 

rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan  

a. Hak dan kewajiban pihak yang  menyewakan rumah 

Berdasarkan hasil penelitian, hak dari pihak yang menyewakan rumah 

baik di Desa Krandon, Desa watupayung, Desa Kaibahan, Desa Ponolawen, 

dan Desa Karangrejo adalah menerima harga sewa seperti yang telah 

ditentukan oleh kedua belah pihak, menerima pembayaran uang sewa rumah 

tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak yang 

menyewa rumah. Menerima kembali rumah yang disewakan itu dalam 

keadaan rumah pada waktu seperti rumah itu diserahkan pemilik rumah 

kepada penyewa rumah.  

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, kewajiban dari pihak yang 

menyewakan rumah adalah :  

1). Bahwa ia berkewajiban untuk menyerahkan rumah yang disewakan 

tersebut pada  penyewa rumah (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdata). 



 

2). Memelihara yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai 

untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdata). 

3). Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari yang disewakan 

selama berlangsungnya persewaan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdata). 

4). Pemilik rumah juga berkewajiban untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

pada rumah yang disewakan itu (Pasal 1551 KUHPerdata), seperti 

mengecat dinding rumah, memperbaiki kunci-kunci  jendela, kunci lemari, 

dll. Hal ini terjadi di daerah Kecamatan Kesesi sesuai dengan kebiasaan 

setempat. Maksudnya meskipun dalam perjanjian sewa menyewa rumah 

tersebut tidak ada, tetapi dalam kebiasaan masyarakat setempat hal itu 

sudah menjadi hal yang biasa dan wajar. Sehingga pemilik rumah 

mempunyai kewajiban untuk memperbaiki rumah tersebut terlebih dahulu 

sebelum rumah tersebut ditempati oleh penyewa.  

5).  Menanggung cacat dari rumah yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdata).  

  

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa rumah 

Berdasarkan hasil penelitian, hak dari para pihak yang menyewa 

rumah baik di desa Krandon, desa Watupayung, desa Kaibahan, desa 

Ponolawen, dan desa Karangrejo adalah menerima rumah beserta isinya yang 

ada dalam rumah yang disewakan tersebut dari pemilik rumah dalam keadaan 

baik. Rumah tersebut harus dalam keadaan terpelihara, supaya si penyewa 

rumah itu dapat menikmati ketentraman rumah yang disewanya itu selama 

perjanjian sewa menyewa itu masih berlangsung. Karena hal tersebut sesuai 



 

dengan apa yang ada dalam isi perjanjian sewa menyewa rumah yang sudah 

mereka sepakati.  

Berdasarkan hasil penelitian, kewajiban dari pihak yang menyewa 

rumah adalah membayar uang sewa rumah yang menjadi kewajiban pihak 

penyewa rumah, yang harus dibayarkan tepat pada waktunya (pasal 1560 

KUHPerdata). Di dalam kewajiban untuk membayar uang sewa tersebut, 

apabila si penyewa rumah dalam menyewa rumah hanya untuk waktu satu 

tahun maka uang tersebut dibayar kontan. Dan pembayarannya dilakukan saat 

perjanjian itu disepakati oleh kedua pihak. Tapi untuk waktu sewa yang lima 

tahun biasanya dalam pembayaran uang sewa itu diangsur tiap tahun. 

Kewajiban yang kedua adalah memakai rumah sebagai kepala rumah tangga 

yang baik, artinya seakan-akan rumah itu kepunyaannya sendiri. (Salim. 2003: 

62).  

c. Resiko yang timbul dalam sewa menyewa rumah 

Berdasarkan hasil penelitian, resiko dalam perjanjian sewa menyewa 

rumah baik di desa Krandon, desa Watupayung, desa Ponolawen, desa 

Kaibahan, dan desa Karangrejo yaitu tidak semua kerusakan yang terjadi pada 

rumah yang disewakan itu adalah menjadi tanggung jawab dari pemilik rumah 

saja tetapi itu juga merupakan tanggung jawab para penyewa rumah. Ada hal 

yang hanya menjadi tanggung jawab para penyewa rumah saja yaitu apabila 

kerusakan pada rumah yang disewanya itu karena kesalahan penyewa itu 

sendiri. Misalnya telah terjadi kebakaran rumah akibat kebocoran dari si 

penyewa rumah itu yang lupa mematikan kompor gas.   



 

d. Permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa rumah  

Berdasarkan hasil penelitian, permasahan yang terjadi antara Bpk 

Sukisno dengan Ny. Sunarti adalah bahwa Ny. Sunarti belum membayar uang 

sewa rumah pada tahun kedua yaitu tahun 2000 nunggak sampai dua bulan 

lebih dua minggu. Permasalah yang terjadi antara Ny. Sopiyah dengan Bpk 

Sahroni adalah bahwa Bpk Sahroni belum membayar uang sewa rumah pada 

tahun ke tiga yaitu tahun 2000 nunggak sampai lima bulan. Permasalah yang 

terjadi antara Bpk Achzin Endarto dengan Bpk Adi Kiswanto adalah bahwa 

Bpk Adi Kiswanto belum membayar uang sewa rumah pada tahun ke dua 

yaitu tahun 2002 nunggak sampai dua bulan. Permasalah yang terjadi antara 

Bpk Agus Budiyono dengan Bpk Wardaan adalah bahwa Bpk Wardaan belum 

membayar uang sewa rumah pada bulan ke empat dan ke lima serta bulan ke 

enam yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2000. Permasalahan yang 

terjadi antara Bpk Tarkimun dengan Ny. Tumirah belum membayar uang sewa 

rumah pada tahun ke dua yaitu tahun 1998 nunggak sampai empat bulan.       

e. Bentuk penyelesaian perselisihan 

Berdasarkan hasil penelitian, hukum yang digunakan oleh masyarakat 

di Kecamatan Kesesi dalam membuat perjanjian sewa menyewa rumah adalah 

cenderung ke hukum perdata barat. Bahwa pelaksanaan sewa menyewa rumah 

di Kecamatan Kesesi pada umumnya yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan 

dan dilakukan secara lisan.  Masyarakat Kesesi memilih cara seperti tersebut 

di atas karena lebih mudah dalam pembuatannya dan tidak memerlukan waktu 

yang lama serta biaya menjadi murah.  



 

Berdasarkan hasil penelitian, apabila dalam perjanjian sewa menyewa 

rumah itu terdapat masalah antara pemilik rumah dengan penyewa rumah, 

maka yang pertamakali diambil sebagai jalan keluar oleh pemilik rumah yaitu 

pemilik rumah mengingatkan pada si penyewa untuk melunasi pembayaran 

uang sewa rumah. Tapi apabila si penyewa sudah diperingatkan berkali-kali 

belum juga melunasi pembayaran uang sewa, maka pemilik rumah mengajak 

ketua RT setempat untuk diajak bermusyawarah dengan penyewa. Tetapi 

apabila di dalam musyawarah tersebut si penyewa sudah menyepakati akan 

melunasi pembayaran uang sewa, namun pada kenyataannya si penyewa tidak 

juga mau melunasi pembayaran uang sewa yang sudah ia janjikan tersebut. 

Maka pemilik rumah mengadukan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri, 

akan tetapi hal ini di masyarakat Kecamatan Kesesi masalah tersebut jarang 

sampai di Pengadilan Negeri.  

Berdasarkan hasil penelitin, biasanya yang terjadi di masyarakat 

kecamatan Kesesi adalah masalah tersebut apabila sudah diputuskan dalam 

musyawarah antara pemilik rumah dengan penyewa yang dihadiri oleh ketua 

Rt, si penyewa saat itu akan ditanya mau melunasi pembayaran uang sewa 

kapan. Kalau si penyewa tidak bisa membayar uang sewa rumah saat itu (saat 

di datangi pemilik rumah dengan ketua RT). Maka akan dikasih waktu lima 

hari untuk melunasi pembayaran uang sewa rumah tersebut. Dalam jangka 

waktu yang telah diberikan itu biasanya si penyewa akan melunasi uang sewa 

tersebut, karena apabila si penyewa tidak mau melunasi juga sesuai yang telah 

diputuskan dalam hasil musyawarah maka si penyewa disuruh meninggalkan 



 

rumah tersebut. Di sini si penyewa justru akan melunasi pembayaran uang 

sewa tersebut sebelum jangka waktu lima hari itu tiba. Jadi masalah ini tidak 

ada yang sampai di Pengadilan Negeri.  

Pada awalnya pihak I (Bpk Sukisno) datang kerumah pihak II (Ny. 

Sunarti) untuk menagih uang sewa rumah yang belum ny. Sunarti bayarkan 

bulan kemarin. Tapi pihak II selalu membuat alasan, karena kesal dengan 

sikap Ny. Sunarti yang selalu menghindar bila ditagih untuk membayar uang 

sewa rumah. Maka Bpk Sukisno datang lagi kerumah Ny. Sunarti dengan 

Ketua RT setempat lalu permasalah itu dimusyawarahkan yang hasilnya 

bahwa pihak II mau melunasi uang sewa rumah yang belum dibayarkan. 

(wawancara dengan Bpk Sukisno: Petani, pada tanggal 28 Juni 2004).  

Pada awalnya pihak I (Ny. Sopiyah) datang kerumah pihak II (Bpk 

Sahroni) untuk menagih uang sewa rumah yang belum Bpk Sahroni bayarkan, 

yang seharusnya sudah Bpk Sahroni bayarkan bulan kemarin. Tapi pihak II 

selalu membuat alasan, karena kesal dengan sikap Bpk Sahroni yang selalu 

menghindar bila ditagih untuk membayar uang sewa rumah. Maka Ny. 

Sopiyah datang lagi kerumah Bpk sahroni dengan Ketua RT setempat dan dua 

orang tetangga dekat setempat lalu permasalah itu dimusyawarahkan yang 

hasilnya bahwa pihak II mau melunasi uang sewa rumah yang belum 

dibayarkan. (wawancara dengan Ny. Sopiyah: Wiraswasta, pada tanggal 4 Juli 

2004).    

Awalnya pihak I (Bpk Achzin Endarto) datang kerumah pihak II (Bpk 

Adi Kiswanto) untuk menagih uang sewa rumah yang belum Bpk Adi 



 

Kiswanto bayarkan bulan kemarin. Tapi pihak II selalu membuat alasan, 

karena kesal dengan sikap Bpk Adi Kiswanto yang selalu menghindar bila 

ditagih untuk membayar uang sewa rumah. Maka Bpk Achzin Endarto datang 

lagi kerumah Bpk Adi Kiswanto dengan Ketua RT dan dua orang tetangga 

dekat setempat lalu permasalah itu dimusyawarahkan yang hasilnya bahwa 

pihak II mau melunasi uang sewa rumah yang belum dibayarkan. (wawancara 

dengan Bpk Achzin Endarto: Ketua RT IX di desa Watupayung, pada tanggal 

12 Juli 2004). 

Awal mulanya pihak I (Bpk Agus Budiyono) datang kerumah pihak II 

(Bpk Wardaan) untuk menagih uang sewa rumah yang belum Bpk Wardaan  

bayarkan bulan kemarin. Tapi pihak II selalu membuat alasan, karena kesal 

dengan sikap Bpk Wardaan yang selalu menghindar bila ditagih untuk 

membayar uang sewa rumah. Maka Bpk Agus Budiyono datang lagi kerumah 

Bpk Wardaan dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat lalu permasalah itu 

dimusyawarahkan yang hasilnya bahwa pihak II mau melunasi uang sewa 

rumah yang belum dibayarkan. (wawancara dengan Bpk Agus Budiyono: 

Wiraswasta, pada tanggal 10 Juli 2004). 

Tadinya pihak I (Bpk Tarkimun) datang kerumah pihak II (Ny. 

Tumirah) untuk menagih uang sewa rumah yang belum Ny. Tumirah bayarkan 

bulan kemarin. Tapi pihak II selalu membuat alasan, karena kesal dengan 

sikap Bpk Adi Kiswanto yang selalu menghindar bila ditagih untuk membayar 

uang sewa rumah. Maka Bpk Tarkimun datang lagi kerumah Ny. Tumirah 

dengan Ketua RT setempat lalu permasalah itu dimusyawarahkan yang 



 

hasilnya bahwa pihak II mau melunasi uang sewa rumah yang belum 

dibayarkan. (wawancara dengan Bpk Tarkimun: Sekertaris Desa Karangrejo, 

pada tanggal 15 Juli 2004). 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Prosedur perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan  

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi :’’suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau 

lebih’. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian konsensuil ialah 

perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut.  

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukuam Perdata, 

sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :  

1).  Sepakat untuk mengikatkan diri  

2).  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

3).  Suatu hal tertentu  

4).  Sebab yang halal.  

Berdasarkan hasil penelitian prosedur perjanjian sewa menyewa 

rumah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kesesi 

adalah dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu antara pihak 

penyewa dengan pihak pemilik rumah untuk membuat suatu kesepakatan, 



 

yaitu tentang kesepakatan apakah si penyewa tersebut jadi menyewa 

rumah atau tidak. Setelah terjadi kesepakatan antara pemilik rumah dengan 

penyewa rumah maka terjadilah perjanjian sewa menyewa rumah tersebut. 

Dalam perjanjian sewa menyewa rumah ini antara pihak yang 

menyewakan dengan pihak penyewa saling terlibat dalam pembuatan 

perjanjian sewa menyewa rumah tersebut. Secara hukum perjanjian sewa 

menyewa rumah tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. 

Karena ada kata sepakat dari kedua belah pihak seperti halnya perjanjian 

konsensuil.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam perjanjian tersebut para 

pihak membahas harga sewa, ketentuan waktu sewa dan cara pembayaran 

uang sewa, hal ini adalah yang secara tegasditentukan dalam pembuatan 

perjanjian sewa menyewa rumah. Tetapi ada juga yang meskipun dalam 

perjanjian tersebut tidak dibahas atau ditegaskan, namun berdasarkan 

kebiasaan setempat masih tetap dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak 

yang menyewakan rumah, yaitu hak dan kewajiban bagi pihak penyewa 

dan pemilik rumah. Hak dan kewajiban bagi penyewa ialah membayar 

uang sewa tepat pada waktunya, memakai rumah yang disewa sesuai 

dengan tujuan yaitu untuk tempat tinggal. Dan penyewa juga mempunyai 

hak menerima rumah yang disewanya dari pihak yang menyewakan, 

memakai rumah yang disewanya tersebut dalam keadaan terpelihara.  

Berdasarkan hasil penelitian, apabila perjanjian itu dinuat secara 

tertulis maka pihak-pihak yang ikut menandatangani surat perjanjian itu 



 

adalah pemilik rumah, penyewa rumah, serta seorang saksi. Surat 

perjanjian sewa menyewa rumah tersebut ada pula yang disahkan oleh 

lurah setempat. Tetapi hal ini jarang dilakukan oleh masyarakat di 

Kecamatan Kesesi, yang sering dilakukan atau sering terjadi adalah 

disaksikan dan ditandatangani oleh seorang saksi. Saksi tersebut dapat 

berupa ketua RT, dapat juga warga desa sekitar rumah yang disewakan 

tersebut. Surat perjanjian sewa menyewa rumah tersebut dibuat sebanyak 

dua lembar, satu lembar untuk pemilik rumah dan satu lembar untuk 

penyewa rumah.  

Jadi berdasarkan hasil penelitian, perjanjian sewa menyewa rumah 

di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan ini umumnya dilakukan 

secara lisan dan tidak dibuat dalam bentuk akta notaries. Karena dengan 

perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut lebih mudah, tidak berbelit-

belit, tidak memerlukan waktu yang lama serta biaya menjadi murah.  

Isi dari persetujuan tersebut mencakup tentang pernyataan 

perjanjian sewa menyewa rumah antara pihak pemilik rumah dengan pihak 

penyewa yang terdiri dari :  

1). Ketentuan waktu dalam sewa menyewa rumah 

berdasarkan Pasal 1548 Kitab Undang Undang Hukum perdata, sewa 

menyewa rumah ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan suatu rumah, selama suatu waktu dan dengan pembayaran 



 

sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 

pembayarannya.  

Disebutkannya perkataan “waktu tertentu” dalam uraian pasal 1548 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maksudnya 

dalam perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan 

untuk berapa lama rumah disewanya, asal sudah disetujui berapa harga 

sewanya untuk satu jam, satu bulan, satu tahun.  

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan waktu dalam sewa menyewa 

rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada umumnya 

oleh pemilik rumah engan pihak penyewa rumah ketentuan waktu 

dalam sewa menyewa rumah tersebut tidak ada ketentuannya, 

tergantung dari masing-masing pihak dalam mengadakan perjanjian 

sewa menyewa rumah yang dibuat untuk satu tahun, dua tahun, lima 

tahun, bahkan ada yang dibuat untuk waktu yang lebih dari lima tahun. 

(wawancara Bpk Sahroni: Wiraswasta, pada tgl 28 Maret 2004).   

Jadi berdasarkan hasil penelitian, ketentuan waktu dalam sewa 

menyewa rumah di Kecamatan Kesesi ini biasanya dibuat dalam waktu 

yang telah ditetapkan bersama yaitu antara pihak pemilik rumah 

dengan pihak penyewa rumah. Setelah waktu yang ditetapkan habis 

maka diperpanjang lagi seperti perjanjian sewa menyewa rumah 

pertama kal;I dibuat. Di dalam perjanjian waktu sewa menyewa rumah 

tersebut, waktu atau lama sewa dapat ditetapkan kembali oleh para 



 

pihak atau menurut ketentuan yang dibuat waktu sewa menyewa itu 

dibuat pertama kali.  

2).   Harga sewa rumah  

Tentang harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa 

uang, karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli lagi 

tetapi menjadi tukar menukar, tetapi dalam sewa menyewa tidaklah 

menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa. 

(Subekti. 1995: 41).   

Berdasarkan hasil penelitian, harga sewa rumah umumnya 

dibayarkan secara keseluruhan, karena pemilik akan merasa terjamin 

haknya, sebab pembayaran rumah tersebut telah terpenuhisehingga 

penyewa rumah sudah tidak dapat lagi mengingkari kewajibannya. Di 

dalam perjanjian sewa menyewa rumah ini, bahwa yang menjadi harga 

sewa itu berupa uang bukan berupa barang atau jasa.  

Berdasarkan hasil penelitian di masyarakat Kecamatan Kesesi, 

dalam pelaksanaannya harga sewa rumah pada umumnya ditetapkan 

oleh para pihak yaitu pihak pemilik rumah dengan pihak penyewa 

rumah. Ada juga yang ditetapkan oleh pemilik rumah, tetapi hal ini 

jarang sekali terjadi di masyarakat kecamatan Kesesi karena pada 

umumnya pemilik rumah menawarkan harga sewa dan kemudian 

penyewa memikirkan lebih dahulu kemudian mengadakan 

perundingan. Jadi disini harga sewa ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan para pihak, dan harga sewa itu berupa uang.  



 

Jika yang dirugikan pihak pemilik, maka penyewa 

berkewajiban mengembalikan rumah dengan baik seperti keadaan 

semula dan tidak dapat meminta uang sewa yang telah dibayarkan.  

3).  Tempat pembayaran uang sewa rumah 

Berdasarkan Pasal 1393 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi 

:”pembayaran uang sewa rumah juga dapat dilakukan ditempat 

penyewa rumah jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat”.   

Di Kecamatan Kesesi yang banyak dilakukan adalah 

pembayaran uang sewa rumah di tempat pemilik rumah. Jadi meskipun 

masyarakat di Kecamatan kesesi tidak tahu pasti isi dari Pasal 1393 

ayat (2) KItab Undang Undang Hukum Perdata, tetapi masyarakat di 

Kecamatan Kesesi dalam menentukan tempat pembayarn uang sewa 

rumah sudah sesuai dengan pasal 1393 ayat (2) Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata yaitu pembayaran uang sewa rumah dilakukan di 

tempat pemilik rumah.  

Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran uang sewa rumah 

dilakukan ditiap-tiap bulan atau tahun. Di Kecamatan Kesesi 

pembayaran uang sewa rumah biasanya dilakukan tiap satu tahun 

sekali dan pada umumnya dibayarkan pada waktu perjanjian sewa 

menyewa rumah itu disepakati.  

4).  Ketentuan dalam pembayaran uang sewa rumah 

Berdasarkan Pasal 1586 KUHPerdata yang berbunyi: “penyewa 

kamar-kamar yang diperlengkapi dengan mebel harus dianggap telah 



 

dilakukan untuk tahunan, apabila dibuat atas pembayaran sejumlah 

uang tiap tahun. Untuk bulanan, apabila dibuat atas pembayarn 

sejumlah uang tiap bulan. Untuk harian, apabila dibuat atas 

pembayaran sejumlah uang tiap hari. Jika tidak ternyata bahwa 

penyewa dibuat atas sejumlah uang tiap tahun, tiap bulan, tiap hari, 

maka penyewa dianggap telah dibuat menurut kebiasaan setempat.  

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai ketentuan pembayaran 

uang sewa rumah dilakukan tiap-tiap bulan atau pada tiap-tiap tahun 

tergantung lamanya waktu untuk menyewa rumah tersebut kalau si 

penyewa dalam menyewa rumah itu waktunya satu tahun atau lebih 

maka pembayarannya bisa tiap tahun. Jadi tergantung ketentuan 

perjanjian yang mereka sepakati bersama.  

Berdasarkan hasil penelitian, untuk waktu sewa satu tahun 

dibayar secara kontan ada yang diangsur pada tiap bulannya. Untuk 

waktu sewa dua tahun dan lima tahun pembayaran uang sewanya 

diangsur tiap tahun dan untuk masa tenggang waktu pelunasan 

pembayaran uang sewa bervariasi ada yang paling lambat dua minggu 

untuk waktu sewa satu tahun yang menggunakan angsuran tiap bulan. 

Untuk tenggang waktu pembayaran uang sewa dua tahuna dan lima 

tahun pembayaran uang sewa paling lambat satu bulan dari tanggal 

yang sudah di tentukan.  

     

 



 

5).   Berakhirnya waktu sewa menyewa rumah  

Berdasarkan Pasal 1587 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

yang berbunyi :” jika si penyewa sebuah rumah atau ruangan, stelah 

berakhirnya waktu sewa, yang ditentukan dalam suatu perjanjian 

tertulis, tetap menguasai rumah yang disewa, sedangkan pihak yang 

menyewakan tidak melawannya, maka dianggaplah si penyewa itu 

tetap memegang rumah yang disewakan atas dasar syarat-syarat yang 

sama, untuk waktu yang ditentukan oleh kebiasaan stempat, dan tidak 

dapatlah ia meninggalkan rumah yang disewa maupun dikeluarkan 

dari situ, melainkan sesudahnya suatu pemberitahuan tentang 

penghentian sewa yang dilakukan menurut kebiasaan setempat.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa berakhirnya perjanjian 

sewa menyewa rumah tersebut tidak dapat diakhiri sewaktu-waktu 

tetapi harus menurut waktu tertentu. Jadi pengakhiran perjanjian sewa 

menyewa rumah tersebut harus berjalan sampai saat yang dianggap 

pantas atau menurut kebiasaan setempat. Hal ini dilakukan apabila 

perjanjian sewa menyewa rumah tersebut secara lisan.  

Berdasarkan hasil penelitian, berakhirnya perjanjian sewa 

menyewa rumah apabila dibuat secara tertulis dengan ditentukan 

waktunya maka persewaan rumah tersebut berakhir dengan 

sendirinya sesuai dengan batas waktu dalam perjanjian. Dalam 

perjanjian sewa menyewa rumah yang dibuat secara tidak tertulis 

maka berakhirnya sewa menyewa rumah setelah ada pemberitahuan 



 

dari salah satu piahk yang menyatakan ingin atau hendak mengakhiri 

sewa menyewa tersebut. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun perjanjian sewa 

menyewa rumah itu dibuat secara tertulis tetapi waktunya tidak 

ditentukan maka penghentiannya dan pengakhirannya berjalan 

sampai pada saat yang dianggap pantas menurut kedua belah pihak. 

Sedangkan meskipun waktunya telah ditentukan tetapi tidak dibuat 

secara tertulis maka perjanjian sewa menyewa rumah tidak berakhir 

tepat pada waktunya. Tetapi berakhirnya setelah ada pemberitahuan 

dari salah satu pihak yang hendak mengakhiri perjanjian sewa 

menyewa rumah tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan jika sewa menyewa 

rumah tersebut habis tetapi kenyataannya penyewa masih menduduki 

rumah tersebut dan yang menyewakan mendiamkan saja maka 

keadaan tersebut menerbitkan persewaan baru secara diam-diam, 

yaitu kedua belah pihak masih melanjutkan perjanjian sewa menyewa 

rumah secara lisan. Hal ini banyak dilakukan oleh pemilik rumah 

dengan penyewa rumah di Kecamatan Kesesi.  

 

 

 

      



 

4.2.2 Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak penyewa 

dalam perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi 

Kabupaten Pekalongan  

a). Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan rumah 

Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah setiap perjanjian yang 

dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban.  Hak 

adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. (Salim. 

2003: 5).  

Hak dari yang  menyewakan rumah :  

(1). Menerima pembayaran uang sewa pada waktu yang telah 

ditentukan. 

(2). Berhak menerima kembali rumah yang disewakan dari pihak 

penyewa sebagaimana keadaan rumah pada waktu diserahkannya 

pada penyewa.  

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak yang menyewakan 

rumah adalah:  

(1).  Menyerahkan rumah yang disewakan kepada pihak penyewa. 

(2). Memelihara yang disewakan hingga dapat dipakai untuk 

keperluan yang dimaksudkan.  

(3).  Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari yang 

disewakan selama berlangsungnya persewaan.  



 

(4). Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan rumah yang 

disewakan dalam keadaan terpelihara (Pasal 1551 ayat (1) 

KUHPerdata).  

Berdasarkan hasil penelitian, hak dari pihak yang menyewakan 

rumah adalah menerima harga sewa seperti yang telah ditentukan, 

menerima pembayaran uang sewa rumah tepat pada waktunya. 

Menerima kembali rumah yang disewakan dari pihak penyewa dalam 

keadaan rumah pada waktu seperti rumah itu diserahkan pemilik 

rumah kepada penyewa rumah. 

Jadi berdasarkan hasil penelitian antara teori dan praktek 

bahwa hak dan kewajibanitu tetap ada meskipun dalam perjanjian tidak 

ditegaskan. Seperti halnya kewajiban dari pihak yang menyewakan 

rumah yaitu : bahwa ia berkewajiban untuk menyerahkan rumah yang 

disewakan tersebut pada  penyewa rumah (Pasal 1550 ayat (1) 

KUHPerdata),memelihara yang disewakan sedemikian rupa, sehingga 

dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) 

KUHPerdata), memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram 

dari yang disewakan selama berlangsungnya persewaan (Pasal 1550 

ayat (3) KUHPerdata), pemilik rumah juga berkewajiban untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan pada rumah yang disewakan itu (Pasal 

1551 KUHPerdata), menanggung cacat dari rumah yang disewakan 

(Pasal 1552 KUHPerdata). 



 

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1583 Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata yaitu pembetulan-pembetulan kecil dan sehari-hari 

dipikul oleh si penyewa.  

Jika tidak ada persetujuan maka dianggap sebagai demikian 

pembetulan-pembetulan pada lemari-lemari, tutp jendela, kunci-kunci 

dalam, kaca-kaca jendela, baik didalam maupun diluar rumah dan 

segala sesuatu yang dianggap termasuk untuk itu, menurut kebiasaan 

setempat.  

Meskipun demikian, pembetulan-pembetulan tersebut harus 

dipikul oleh pihak yang menyewakan, apabila pembetulan-pembetulan 

terpaksa dilakukan karena rusak dari rumah yang disewa atau karena 

keadaan memaksa.   

Hal ini terjadi di daerah Kecamatan Kesesi sesuai dengan 

kebiasaan setempat. Maksudnya meskipun dalam perjanjian sewa 

menyewa rumah tersebut tidak ada, tetapi dalam kebiasaan masyarakat 

setempat hal itu sudah menjadi hal yang biasa dan wajar. Sehingga 

pemilik rumah mempunyai kewajiban untuk memperbaiki rumah 

tersebut terlebih dahulu sebelum rumah tersebut ditempati oleh 

penyewa.  

b).  Hak dan kewajiban pihak penyewa rumah 

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban 

para pihak antara lain yaitu hak penyewa rumah, adalah sebagai 

berikut :  



 

1).  Menerima rumah yang disewanya dari pihak yang menyewakan 

2). Memakai rumah yang disewanya tersebut dalam keadaan yang 

terpelihara untuk keperluan si penyewa. 

Sedangkan kewajiban pokok dari penyewa rumah yaitu :  

1).  Memakai rumah yang disewa sebagai “Bapak rumah yang baik” 

sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada itu menurut perjanjian 

sewa menyewa. 

2). Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan 

menurut perjanjian. (Subekti. 1995: 54).  

Berdasarkan hasil penelitian, hak dari para pihak yang menyewa 

rumah baik di desa Krandon, desa Watupayung, desa Kaibahan, desa 

Ponolawen, dan desa Karangrejo adalah menerima rumah beserta 

isinya yang ada dalam rumah yang disewakan tersebut dari pemilik 

rumah dalam keadaan baik. Rumah tersebut harus dalam keadaan 

terpelihara, supaya si penyewa rumah itu dapat menikmati ketentraman 

rumah yang disewanya itu selama perjanjian sewa menyewa itu masih 

berlangsung. Karena hal tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam isi 

perjanjian sewa menyewa rumah yang sudah mereka sepakati.  

Penyewa rumah berkewajiban menganggung kerusakan yang 

diterbitkan atau terjadi pada rumah yang diserwanya, selama masa 

sewa masih berlangsung dan yang diakibatkan karena kesalahan 

penyewa tersebut. Tetapi jika penyea rumah dapat membuktikan 

bahwa kerusakan rumah tersebut tidak semata-mata atas kesalahannya 



 

maka kerusakan itu dapat ditanggung bersama dengan pemilik rumah. 

Jadi hal ini tidak hanya penyewa rumah saja yang harus bertanggung 

jawab atas kerusakan rumah tersebut. (wawancara dengan Bpk 

Tarkimun: Sekretaris Desa di desa Karangrejo, pada tanggal 15 Juli 

2004).    

Berdasarkan hasil penelitian, penyewa rumah juga mempunyai 

kewajiban melakukan pembetulan rumah atas kerusakan, seperti 

pembetulan pada lemari, tutup jendela, kunci-kunci, kaca jendela, baik 

terletak di dalam maupun diluar rumah. Kewajiban yang terakhir 

adalah penyewa rumah harus mengembalikan rumah sebagaimana 

keadaan rumah pada waktu diterima penyewa. Dengan perkecualian 

apa yang telah musnah atau berkurang harganya sebagai akibat dari 

tuanya rumah tersebut atau kejadian-kejadian yang tidak disengaja 

yang tidak dapat dihindari.  

c).  Resiko yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa rumah 

resiko sewa menyewa diatur dalam pasal 1553 Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata, dimana dinyatakan bahwa resiko mengenai 

rumah yang disewakan ditanggung oleh si pemilik rumah. Dari pasal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jika rumah yang disewakan rusak 

karena peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak maka 

perjanjian itu gugur demi hukum. (Setiawan. 1979 : 20).  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa resiko dalam perjanjian 

sewa menyewa rumah tersebut pada umumnya tidak dipikul oleh pihak 



 

yang menyewakan rumah sebagai pemilik rumah. Tetapi resiko 

tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Tetapi ada juga resiko 

dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang ditanggung atau dipikul 

seluruhnya oleh pemilik rumah, tapi itu jarang terjadi.  

Apabila rumah yang menjadi objek sewa menyewa rumah 

musnah sama sekali karena suatu perbuatan yang tidak disengaja maka 

perjanjian sewa menyewa rumah gugur demi hukum. Yaitu pemilik 

rumah atau pihak yang menyewakan rumah tidak dapat menuntut 

pembayaran uang sewa dan pihak penyewa tidak dapat menuntut 

penggantian  rumah yang disewa maupun ganti rugi.  

Tetapi ada juga kerusakan dan kemusnahan rumah tersebut 

yang ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak memberatkan 

salah satu pihak.  Contoh : kerusakan rumah yang tidak disengaja 

adalah kebakaran, kebajiran, dan bencana alam lainnya.  

d).  Larangan mengulang sewakan  

Mengulang sewakan adalah jika si penyewa menyewakan lagi 

rumahnya kepada orang lain, tetapi perjanjian sewa  masih 

dipertahankan, sehingga penyewa itu berada dalam hubungan sewa 

dengan pemilik.  (Setiawan. 1979 : 21).  

Berdasarkan hasil penelitian, penyewa jika kepadanya tidak 

telah diperijinkan oleh pemilik rumah, tidak diperbolehkan mengulang 

sewakan rumah yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada 

orang lain. Di adakannya perbedaan antara mengulang sewakan dan 



 

melepaskan sewanya kepada orang lain. Maksudnya adalah dalam hal 

mengulang sewakan, si penyewa rumah bertindak sendiri sebagai 

pihak dalam suatu perjanjian sewa menyewa rumah kedua yang 

diadakan olehnya dengan seorang pihak, sedangkan dalam hal 

melepaskan sewanya ia mengundurkan diri sebagai penyewa dan 

menyuruh orang seseorang pihak ketiga untuk menggantikan dirinya 

sebagai penyewa, sehingga pihak ketiga tersebut berhadapan sendiri 

dengan pihak yang menyewakan.  

Berdasarkan hasil penelitian, jika si penyewa sampai berbuat 

apa yang dilarang itu, maka pihak yang menyewakan dapat meminta 

pembatalan perjanjian sewanya yang dengan disertai pembayaran 

kerugian. Sedangkan  pihak yang menyewakan setelah dilakukannya 

pembatalan itu tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang – sewa 

dengan orang ketiga tersebut.  ( wawancara dengan Bapak Faelasuf : 

Guru SLTP N 2 Kesesi, pada tanggal 28 Juni 2004).  

Berdasarkan hasil penelitian, mengulang sewakan rumah 

dimasyarakat Kecamatan Kesesi pada umumnya dilarang. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1559 KUHPerdata yang isinya 

yaitu “penyewa rumah dilarang mengulang sewakan kepada orang 

lain”. Meskipun sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kesesi tidak 

mengetahui ketentuan hukum dalam pasal 1559 KUHPerdata, 

masyarakat pemilik rumah di Kecamatan Kesesi tidak mengijinkan 

apabila rumah yang dijadikan objek sewa menyewa diulang sewakan 



 

oleh penyewa kepada pihak ketiga. Hal ini menurut mereka akan 

menimbulkan kerancuan dan permasalahan dalam perjanjian sewa 

menyewa rumah.  Dengan demikian bahwa mengulang sewakan dan 

melepaskan sewanya kepada orang lain dilarang.  

e).  Bentuk penyelesaian perselisihan  

Sengketa sewa menyewa rumah adalah suatu sengketa yang 

terjadi antara pemilik rumah dengan pemyewa rumah yang biasanya 

berkaitan pemutusan atau peninjauan kembali hubungan sewa 

menyewa.  

Sebetulnya sengketa ini merupakan suatu sengketa perdata 

biasa dan penyelesaiannyapun mudah dan sederhana karena segala 

sesuatunya bisa dikembalikan kepada isi kontrak atau perjanjian sewa 

menyewa yang menjadi dasar penghunian. Namun lain halnya dalam 

sengketa sewa menyewa yang tidak didasarkan pada kontrak atau 

perjanjian sewa menyewa, dan penghunian rumah tersebut berdasarkan 

izin yang diberikan oleh pemerintah dalam hal Pemerintah Daerah atau 

Kantor Dinas Perumahan dengan penghunian berdasarkan SIP, 

penyelesaian sengketa tersebut tidak bisa sederhana karena harus 

ditempuh melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang undangan yang berlaku. (Rashid. 1985: 12).    

Di bagian awal tulisan ini telah diuraikan bahwa menurut 

peraturan perundang undangan yang berlaku, dilihat dari cara 

terjadinya ada dua macam bentuk penggunaan rumah yaitu melalui 



 

persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pemlik rumah dengan 

penyewa. Yang kedua adalah berdasarkan izin perumahan yang 

dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP) yaitu untuk 

rumah-rumah yang dikuasai Pemerintah Daerah.  

Proses penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah, apabila 

kita teliti secara mendalam peraturan perundang undangan yang 

mengatur tentang hubungan sewa menyewa perumahan, maka proses 

penyelesaian perselisihan sewa meyewa perumahan dapat kita bedakan 

antara lain; pertama, penyelesaian sewa menyewa rumah sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintan Nomor 55 Tahun 1981 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang 

Hubungan Sewa Menyewa Rumah. Sebelum dilakukan Perubahan 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 kewenangan 

untuk memutuskan hubungan sewa menyewa rumah berada pada 

Ketua Kantor Urusan Perumahan (KUP). 

Kedua, penyelesaian perselisihan sewa menyewa rumah setelah 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981. dengan 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981, maka 

kewenangan penyelesaian perselisihan rumah beralih dari badan 

eksekutif kepada badan yudikatif, yaitu Kantor Urusan Perumahan  

(KUP) ke Pengadilan Negeri (PN). (Rashid. 1985: 79).  

Berdasarkan hasil penelitian, apabila dalam perjanjian sewa 

menyewa rumah itu terdapat masalah antara pemilik rumah dengan 



 

penyewa rumah, maka yang pertama kali diambil sebagai jalan keluar 

oleh pemilik rumah yaitu pemilik rumah mengingatkan pada si 

penyewa untuk melunasi pembayaran uang sewa rumah. Tapi apabila 

si penyewa sudah diperingatkan berkali-kali belum juga melunasi 

pembayaran uang sewa, maka pemilik rumah mengajak Ketua RT 

setempat atau Ketua RW setempat dan biasanya dua orang saksi 

tetangga dekat untuk diajak ketempat penyewa. Hal ini diharapkan 

setelah tercapai hasil mufakat antara pemilik rumah dengan penyewa 

rumah dimaksudkan agar dikemudian hari antara keduanya tidak bisa 

mengingkari keputusan yang telah mereka sepakati.  

Tetapi apabila di dalam musyawarah tersebut si penyewa sudah 

menyepakati akan melunasi pembayaran uang sewa, namun pada 

kenyataannya si penyewa tidak juga mau melunasi pembayaran uang 

sewa yang sudah ia janjikan tersebut. Maka pemilik mengadukan 

masalah tersebut ke Pengadilan Negeri, akan tetapi hal ini di 

masyarakat I Kecamatan Kesesi masalh tersebut jarang sampai di 

Pengadilan Negeri.  

Jadi apabila dalam sewa menyewa rumah di masyarakat 

Kecamatan Kesesi itu terjadi perselisihan atau sengketa, misalnya 

salah satu pihak tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang 

diperjanjikan.  Maka hubungan sewa menyewa dapat diputuskan 

sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa dengan ketentuan-

ketentuan, jika yang dirugikan pihak penyewa maka pemilik rumah 



 

berkewajiban mengembalikan uang sewa, jika yang dirugikan pihak 

pemilik rumah maka penyewa berkewajiban mengembalikan rumah 

dengan baik seperti keadaan semula dan tidak dapat meminta uang 

sewa yang telah dibayarkan. (Rashid. 1985: 86).  

Berdasarkan hasil penelitian, apabila pihak yang menyewakan 

rumah tidak melakukan kewajibannya berarti melakukan wanprestasi, 

maka penyewa rumah diperbolehkan menuntut ganti rugi sewa 

menyewa rumah tersebut. Penyelesaian sengketa penghuni rumah oleh 

bukan pemilik juga bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri (apabila 

perjanjian tersebut bersifat tertulis), tetapi masyarakat di Kecamatan 

Kesesi untuk hal ini biasanya diselesaikan tanpa dengan adanya 

pembayaran ganti rugi dan pemutusan hubungan sewa menyewa 

tersebut. Karena dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Kesesi 

biasanya perselisihan itu diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu 

cara musyawarah untuk mufakat.  

Jadi dalam hal ini siapapun, jangan pernah menganggap remeh 

urusan sewa menyewa rumah. Perhatikan sebaiknya isi perjanjian sewa 

menyewa itu sebelum menyepakati untuk menyewa rumah tersebut. 

Karena telah terjadi terlalu banyak hal yang tidak diinginkan, akibat 

keengganan penyewa dan pemilik rumah memperhatikan sisi hukum 

sewa menyewa.       

  

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Perjanjian sewa menyewa rumah ini merupakan perjanjian konsensuil 

yang artinya sudah ada apabila telah ada kesepakatan mengenai unsur 

pokoknya yaitu rumah dan harga sewa. Perjanjian sewa menyewa bertujuan 

untuk memberikan hak kebendaan, tapi hanya memberikan hak perseorangan 

terhadap orang yang mnyewakan, karena  kewajiban pihak yang 

menyewakan adalah menyerahkan ruah untuk dinikmati dan bukannya 

menyerahkan hak milik atas rumah. Pengertian perjanjian konsensuil adalah 

perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut. (Badrulzaman. 1994: 21).   

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab di depan mengenai masalah 

ketentuan umum tentang perjanjian secara umum, prosedur perjanjian sewa 

menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan serta 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan. Yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa rumah di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada 

umumnya dibuat secara lisan dan ada pula yang dibuat secara tertulis di atas 

kertas biasa. Masyarakat di Kecamatan Kesesi memilih cara seperti tersebut 

di atas karena lebih mudah dalam pembuatannya dan tidak memerlukan 

waktu yang lama serta biaya menjadi murah.  



 

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah di Kecamatan Kesesi 

objeknya adalah rumah dan benda-benda yang ada pada rumah tersebut. 

Kemudian permasalahan yang sering timbul dari perjanjian sewa menyewa ini 

adalah masih ada penyewa rumah yang meninggalkan rumah dan tidak 

memenuhi kewajiban membayar uang sewa rumah. Biasanya hal ini terjadi 

karena pemilik rumah  tidak mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah 

secara tertulis dan hanya berpegang pada kepercayaan kepada penyewa bahwa 

akan membayar uang sewa.  

 

5.2 Saran  

5.2.1 Untuk lebih menjamin kepastian hukum perjanjian sewa menyewa 

rumah harus dibuat secara tertulis dan kalau perlu selain ditandatangani 

oleh pemilik rumah dengan penyewa rumah juga ditandatangani oleh 

dua orang saksi dan sebaiknya disahkan atau setidaknya diketahui oleh 

Kepala  Desa atau Kelurahan setempat. Mengenai saksi ini diatur dalam 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1895 hal ini dianggap 

perlu karena apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang serius 

antara pemilik rumah dengan penyewa rumah, misalnya penyewa rumah 

tidak mentaati kesepakatan dalam perjanjian, aka saksi dapat dihadirkan 

untuk diminta keterangannya atau kesaksiannya.  

5.2.2 Agar pelaksanaan sewa meyewa rumah berjalan dengan lancar dan 

masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka pihak penyewa 



 

rumah harus menyadari kewajibannya, yaitu membayar uang sewa dan 

memelihara rumah tersebut dengan sebaik-baiknya.  

5.2.3 Agar pemilik rumah tidak merasa dirugikan, hendaknya penyewa rumah 

membayar uang sewa rumah tepat pada waktunya.  

5.2.4 Agar ada kepastian dalam hal waktu sewa menyewa rumah, maka 

sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat itu telah ditentukan lama waktu 

sewanya.   

5.2.5  Sebaiknya penyewa rumah memelihara yang disewanya dengan baik 

seperti rumah sendiri, sehingga rumah yang disewa tersebut dapat 

dipakai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penyewa rumah.  
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