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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Belakang Masalah 

Kebutuhan akan tempat tinggal yang dapat digunakan untuk berteduh 

bagi manusia merupakan suatu kebutuhan yang primer. Pertambahan 

penduduk yang sangat cepat  menimbulkan masalah kekurangan tempat 

tinggal yang menjadi lebih parah lagi, hal ini dikarenakan harga tanah dan 

rumah yang semakin tinggi, sehingga tidak semua orang dapat menjangkau 

untuk membeli rumah. 

Hal tersebut menjadi peluang bagi para pemilik modal yang memiliki 

lebih dari satu rumah untuk melakukan investasi dengan cara menyewakan 

kepada pihak lain yang membutuhkan rumah, sehingga terjadilah proses sewa 

menyewa rumah tersebut dimana secara bersamaan kedua belah pihak 

mendapatkan keuntungan. Dimana pemilik rumah mempunyai keuntungan 

atau berinvestasi dengan sewa menyewa rumah, sedangkan pihak yang 

menyewa rumah mendapatkan manfaat rumah yang mereka sewa. 

Sewa menyewa merupakan bentuk dari salah satu perjanjian yang 

terdiri dari dua belah pihak yaitu yang menyewakan dan penyewa. Perjanjian 

pada dasarnya mempunyai prestasi secara timbal balik, sehingga 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan 

perjanjian. Pengertian sewa menyewa rumah diatur didalam pasal 1548 

KUHPerdata yang berisi sebagai berikut : 
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“pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada 

pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu 

waktu tertentu dan denan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak 

tersebut belakangan itu disangupi pembayarannya.” 

Di dalam perjanjian sewa menyewa rumah pasti akan menimbulkan hak 

dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Pihak penyewa mempunyai 

hak untuk menempati rumah yang disewa dalam jangka waktu yang telah 

disepakati dan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga yang 

telah disepakati dalam perjanjian. 

Untuk sewa menyewa terhadap benda tidak bergerak seperti rumah, 

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 Tentang 

penghuni rumah oleh bukan pemilik, khusus perjanjian sewa menyewa rumah 

haruslah dibuat dengan suatu batas waktu tertentu dan segala bentuk 

perjanjian sewa menyewa ruma yang telah dibuat tanpa batas waktu tertentu 

adalah batal demi hukum.
1
 

Dalam suatu perkara sewa menyewa rumah yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri Surakarta dengan permasalahan yang timbul dalam sewa menyewa 

rumah ini yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan rumah ini telah 

bersepakat untuk melakukaan sewa menyewa dengan obyek sebuah rumah 

dalam jangka waktu lima(5) tahun. Kedua belah pihak telah sepakat untuk  

                                                           
1
 Tan, Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia, Bandung : Alumni hal.185 
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melakukan pembayaran uang sewa atau kontrak tersebut menggunakan Bilyet 

Giro. 

 Dalam hal ini pihak penyewa telah menyerahkan lima (5) lembar Bilyet 

Giro kepada pihak yang menyewakan dengan masing-masing Bilyet Giro 

tersebut berisikan Rp. 12.500.000,-  (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) 

yang digunakan untuk membayar uang sewa rumah selama lima (5) tahun. 

Akan tetapi tanpa sepengetahuan pihak yang menyewakan pihak penyewa 

telah beritkiat tidak baik dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar 

sewa menyewa rumah tersebut. Dari 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang 

diserahkan kepada pihak yang menyewakan ternyata hanya 2 lembar Bilyet 

Giro saja yang dapat dicairkan dananya, sementara 3 lembar Bilyet Giro 

lainnya tidak dapat dicairkan karena dalam keadaan kliring atau tidak ada 

dananya.  

Selain itu pihak penyewa rumah juga tetap menguasai obyek sewa 

menyewa (rumah) meskipun sudah jatuh tempo dan tidak mempunyai etika 

baik untuk menyerahkan obyek  sewa menyewa (rumah) tersebut kepada 

pihak yang menyewakan. Hal tersebut menyebabkan pihak yang menyewakan 

rumah menderita kerugian karena perbuatan pihak yang menyewa tidak 

mempunyai etika baik untuk menyerahkan obyek sengketa (rumah), sehingga 

pihak yang menyewakan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri surakarta.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian mengenai PROSES PENYELESAIAN PERKARA 

TERHADAP SEWA MENYEWA RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE PEMBAYARAN BILYET GIRO (Studi kasus di Pengadilan 

Negeri Surakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar permasalahan yang hendak 

diteliti lebih jelas, terarah, tegas serta tepat sasaran yang diharapkan, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses sewa menyewa rumah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku ? 

2. Bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pembuktian dalam perkara 

sewa menyewa rumah dengan metode pembayaran Bilyet Giro ? 

3. Bagaimana hakim dalam menentukan putusan dalam perkara sewa 

menyewa rumah dengan metode pembayaran Bilyet Giro yang telah 

terbukti ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses sewa menyewa rumah menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara 

sewa menyewa rumah dengan metode pembayaran Bilyet Giro 

3. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara sewa menyewa rumah 

dengan metode pembayaran Bilyet Giro yang telah sah terbukti 
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D. Manfaat Penelitian 

Bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan 

bermanfaat bagi semua pihak, adapun manfaat bagi penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Manfaat bagi penulis 

Dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengembangkan penelitian dalam mengakhiri persoalan 

hukum yang disebabkan oleh wanprestasi 

2. Manfaat bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan membantu dan memberikan masukan serta 

tambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi para pihak yang 

terkait dengan masalah sewa menyewa rumah 

3. Manfaat bagi ilmu hukum 

Memberikan sumbangan bagi pembangunan ilmu hukum khususnya pada 

hukum perdata tentang sewa menyewa rumah 

E. Kerangka Pemikiran 

Di dalam sewa menyewa rumah antara pihak penyewa dengan pihak yang 

menyewakan telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian 

sewa menyewa rumah tersebut, kemudian terjadilah hubungan hukum untuk 

melakukan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak oleh karenannya 

sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya keuntungan 

dari suatu barang , suatu waktu tertentu, dan dengan pembayaran suatu harga 
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yang oleh para pihak telah disepakati jumlah pembayarannya.
2
 Artinya ia 

sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan diantara kedua 

belah pihak. Di dalam perjanjian itu memiliki 2 unsur pokok, yaitu barang 

dan harga sewa. Sehingga para pihak mengikatkan dirinya untuk memenuhi 

prestasi yang menyebabkan timbulnya suatu hubungan hukum, antara pihak 

yang berhak atas suatu barang dan pihak lainnya yang mempunyai kewajiban 

memberikan atau melakukan sesuatu. 

Di dalam sewa menyewa sebagai pihak yang menyewakan mempunyai 

kewajiban untuk menyerahkan barang untuk dinikmati, akan tetapi bukan 

menyerahkan hak milik atas barang tersebut. Maka dengan demikian pihak 

yang mempunyai hak untuk menempati rumah tersebut sudah seharusnya 

memberikan uang sewa rumah kepada pemilik rumah tersebut. Hubungan 

hukum antara pihak penyewa dan yang menyewakan telah timbul sejak 

adanya kesepakatan yang dituangkan di dalam bentuk perjanjian tertulis 

secara notarial ataupun dibawah tangan yang disebut perjanjian sewa 

menyewa. 

Mengenai pembayaran sewa menyewa rumah ini pihak penyewa dan yang 

menyewakan rumah telah sepakat untuk membayar uang sewa atau kontrak 

tersebut menggunakan Bilyet Giro. Dalam hal ini pihak penyewa telah 

menyerahkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang masing-masing berisi sebesar 

Rp. 12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk 

membayar sewa rumah tersebut selama 5 (lima) tahun. Akan tetapi tanpa 

                                                           
2
 R. Subekti, 1989, Aneka Perjanjian, cet-8, Pt. Citra Adi Bakti, Bandung, hal. 39. 
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sepengetahuan pihak  yang menyewakan pihak penyewa ternyata telah 

beretikat tidak baik dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar uang 

sewa rumah terebut. Dari 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang diserahkan kepada 

pihak yang menyewakan hanya 2 (dua) lembar Bilyet Giro yang dapat 

dicairkan, sedangkan 3 (tiga) lembar lainnya belum ada yang cair dan sudah 

kliring tidak ada danannya. Selain itu pihak penyewa rumah juga tetap 

menguasai obyek sengketa yaitu rumah meskipun sudah jatuh tempo dan 

tidak mempunyai etikat baik untuk menyerahkan obyek sewa-menyewa 

tersebut kepada pihak yang menyewakan. Hal ini menyebabkan pihak yang 

menyewakan rumah menderita kerugian karena perbuatan pihak penyewa 

rumah tidak mempunyai etika baik, sehingga pihak yang menyewakan rumah 

mengajukan gugatan dengan berdasarkan wanprestasi. Maka pihak yang 

dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri  yaitu dengan melalui 

putusan hakim. 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 

Sedangkan penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan secara seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang dapat 

diperloleh melalui suatu permasalahan iu.
3
 Metode penelitian digunakan 

                                                           
3
 Khuzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah 

University, hal 1 
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untuk menggumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok 

permasalahan.
4
 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai 

metode pendekatan normatif yaitu dengan cara meneliti bahan 

kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan 

sistematika hukum serta mengkaji ketentuan peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.
5
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

diskkriptif. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran 

yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan 

menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang terkait 

dengan proses penyelesaian perkara wanprestasi terhadap sewa menyewa 

rumah dengan metode pembayaran Bilyet Giro. 

3. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Dalam penelitian Kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder 

dengan menggunakan bahan-bahan yang terdiri dar bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 
                                                           
4
 Rianto Adi, 2004, Metode Sosial dan Hukum, Jakarta, Sinar Granit, hal 2 

5
 Ibrahim Johni, 2005, Teori dan metode Penelitian Normatif, Malang: Bayu media Publishing, hal 

336. 
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1). Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

mengikat berupa norma, asas, kaidah-kaidah, atau peraturan 

perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum 

primer yang digunakan antara lain : 

 a). Kitab Undanng-Undang Hukum Perdata 

 b). Yurisprudensi 

2). Bahan Hukum Seknder 

Bahan hukum Sekunder merupakan penunjang yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang 

dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan 

peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara 

sewa menyewa rumah. 

b. Penelitian Lapangan 

Dalam penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer dengan 

melalui : 

1). Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan 

Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan bahwa data sumber data dilokasi tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian yang berkaitan 

dengan perkara sew menyewa rumah dengan menggunakan 

metode pembayaran Bilyet Giro. 
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2). Subyek Penelitian 

Subyek dalam Penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan melalui : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Diperoleh dengan melalui pengumpulan data dengan mempelajari 

bahan hukum yang ada tersebut diatas baik bahan hukum primer 

berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi 

maupun bahan hukum sekunder. 

b. Penelitian Lapangan 

Di peroleh dengan melalui metode wawancara yaitu cara memperoleh 

data dengan mengajukan pertanyaan, percakapan kedua belah pihak. 

Pewanwancara (penulis) yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

5. Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara Kualitatif dipadukan dengan peraturan 

yang ada kaitannya dengan judul, serta dipadukan dengan pendapat orang 

lain dan mencari pemecahan masalah guna untuk menarik kesimpulan. 
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G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab, untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 

penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan Penelitian 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Kerangka pemikiran 

F. Meode penelitian 

G. Sistematika skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang sewa menyewa rumah dengan menggunakan 

metode pembayaran Bilyet Giro 

1. Pengertian sewa menyewa rumah 

2. Pengertian metode pembayaran Bilyet Giro 

3. Perjanjian antara penyewa dan yang menyewakan rumah 

4. Hak dan kewajiban sewa menyewa rumah 

5. Tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum 
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B. Tinjauan tentang proses pemeriksaan acara di Pengadilan Negeri 

1. Usaha Perdamaian 

2. Jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat 

a. Pembacaan Gugatan 

b. Jawaban Tergugat 

c. Replik 

d. Duplik 

3. Pembuktian 

a. Pengertian Pembuktian 

b. Beban Pembuktian 

c. Alat Bukti 

4. Putusan 

a. Macam-macam putusan 

b. Pertimbangan Putusan 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses sewa menyewa rumah menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku ? 

B. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap 

sewa menyewa rumah dengan menggunakan metode pemayaran 

Bilyet Giro ?? 

C. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap sewa 

menyewa rumah dengan metode pembayaran Bilyet Giro yang 

telah terbukti ? 
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D. BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


