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 TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA RUMAH  

TOKO (RUKO) 

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta) 

 

Abstrak 

Dalam melakukan sewa menyewa ruko, harus dibuat dan diadakan suatu perjanjian sewa 

menyewa atara pihak penyewa dan pihak pemilik ruko, perjanjian sewa menyewa terjadi karena 

kesepakatan. Dengan kesepakatan tersebut timbul hubungan hukum antara pihak penyewa 

dengan pihak pemilik ruko yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. 

Dalam sewa menyewa kedua belah pihak juga harus mentaati peraturan yang berlaku, jika salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajiban karena kesalahanya ia harus bertanggung jawab menurut 

hukum. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya 

perjanjian sewa menyewa ruko, serta mengetahui bagaimana hak dan kewajiban bagi para pihak 

dalam perjanjian sewa menyewa ruko, dan mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum 

apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif 

karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kejadian subyek atau 

obyek penelitian sebagaimana adanya terhadap perjanjian sewa menyewa ruko. Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah normative karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah 

kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 

perjanjin sewa menyewa ruko. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian 

sewa menyewa ruko terdapat beberapa hal yaitu sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa 

para pihak melakukan pembicaraan atau bernegosiasi mengenai harga sewa, fasilitas, dan 

ketentuan pembayaran. Kemudian pada saat terjadi kesepakatan yaitu setelah surat perjanjian 

dibuat sebagai tanda sepakat para pihak, maka para pihak harus menanda tangani surat perjanjian 

tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dengan menanda tangai perjanjian tersebut, maka kemudian 

akan timbul sebuah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak pemilik 

ruko dan pihak penyewa secara timbal balik. Suatu perjanjian sewa dapat dikatakan sah dan 

mengikat apabila telah memenuhi syarat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata 

dan syarat administrasi yang terdapat dalam akta perjanjian. kemudian hak dan kewajiban dari 

pihak pemilik ruko adalah menerima uang sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya 

diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdata, kemudian hak dan kewajiban dari penyewa adalah 

menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya diatur dalam 

Pasal 1560 KUHPerdata. Dalam wanprestasi apabila salah satu pihak melakukan perbuatan 

wanprestasi yang berdasarkan pasal 1238 dan pasal 1243 KUHPerdata serta telah memenuhi dari 

unsur wanprestasi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab mengganti kerugian. Sedangkan 

dalam perbuatan melawan hukum apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum 

yang berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdata serta telah memenuhi dari unsur 

perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti 

kerugian. 
 

Kata Kunci : Ruko, Sewa Menyewa, Tanggung Jawab 
 

Abstract 

 

Renting in a shop, a rental agreement must be made and a rental agreement between the tenant 

and the shop owner, a lease agreement occurs because of an agreement. With the agreement 

arises a legal relationship between the tenant and the shop owner who then creates rights and 
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obligations between the two. In leasing, renting both parties must also comply with applicable 

regulations, if one of the parties does not fulfill the obligation because of the mistake he must be 

responsible according to the law. Therefore this study aims to find out how the process of leasing 

agreements lease shop houses, and to know how the rights and obligations of the parties to the 

lease agreement to rent a shop, and know how legal liability if one party makes a mistake. The 

method in this study is descriptive because this research is intended to provide an overview of the 

subject or object of the study as it is in the case of a lease agreement to rent a shop. The approach 

in this study is normative because in this study to be studied are legal rules, legal principles, in 

legal responsibility for the implementation of the agreement to rent a shop house. The results of 

the study show that in the implementation of the shop rental agreement there are several things, 

namely before entering into a lease agreement to hire the parties to hold talks or negotiate on 

rental prices, facilities, and payment conditions. Then in the event of an agreement that is after 

the agreement is made as an agreement to the parties, then the parties must sign the agreement. 

After an agreement is signed by signing the agreement, then a legal relationship will arise which 

gives birth to the rights and obligations of the shop owner and the tenant reciprocally. A lease 

agreement can be said to be valid and binding if it has fulfilled the agreement conditions 

contained in article 1320 KUHPerdata and administrative requirements contained in the 

agreement deed. then the rights and obligations of the shop owner are to receive a predetermined 

rent, while the obligation is regulated in article 1550 KUHPerdata then the rights and obligations 

of the lessee are to receive the leased goods in good condition, while the obligations are regulated 

in Article 1560 KUHPerdata. If one of the parties does not carry out the rights and obligations as 

agreed, the party can be said to have made a mistake. This error is based on default and unlawful 

conduct. In default if one of the parties commits a default which is based on article 1238 and 

article 1243 KUHPerdata and has fulfilled the element of default, then that party must be 

responsible for compensating for the loss. Whereas in an unlawful act if one party commits an act 

against the law based on article 1365 and article 1366 KUHPerdata and has fulfilled an element 

of lawlessness, that party must be responsible for compensating for the loss. 
 
Keywords: Shophouse, Rent’s, Responsibility 
 

1. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing 

berhajad kepada orang lain, tolong menolong, tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan suatu usaha lain 

yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Sebagai makhluk sosial masyarakat 

dibebaskan melakukan kegiatanya berdasarkan hukum yang ada. Namun naluri untuk 

mampertahankan diri, keluarga dan kepentinganya membuat manusia dituntut untuk bekerja tapi, 

secara sadar atau tidak sering terlibat dengan suatu perjanjian.  

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya bertingkat antara 

dua hingga lima lantai, dimana lantai bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun 

semacam kantor sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya 
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berpenampilan sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainya yang mempunyai desain 

yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Kegiatan dagang masyarakat ada yang 

memerlukan ruko namun, tidak semua masyarakat memiliki ruko itu sendiri. Adanya hal tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mau tidak mau para pelaku usaha  dagang harus melakukan 

sewa menyewa ruko yang diinginkan dan dianggap strategis untuk tempat usahanya. 

Perjanjian sewa-menyewa diatur didalam bab VII buku III KUHPerdata yang berjudul 

“tentang sewa-menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. 

Perjanjian sewa menyewa ini merupakan perjanjian konsensual, dimana undang-undang 

membedakan antara perjanjian tertulis dan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, diatur dalam 

ketentuan pasal 1570 dan pasal 1571 KUHPerdata. 

Sewa-menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang pada umumnya, adalah 

suatu perjanjian konsensuil. Artinya, ia sudah sah dan mangikat pada detik tercapainya sepakat 

mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu, menyewakan 

barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, 

membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk 

dipakai, dinikmati kegunaanya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan 

kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. 

Jika si penyewa memakai barang yang disewa itu untuk suatu keperluan lain daripada yang 

menjadi tujuanya, atau untuk suatu keperluan sedemikian rupa dapat menerbitkan kerugian 

kepada pihak yang menyewakan, maka pihak ini, menurut keadaan dapat memintakan 

pembatalan sewanya (pasal 1561). Misalnya, sebuah rumah kediaman digunakan untuk 

perusahaan atau bengkel. 

Menurut pasal 1553, dalam sewa-menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan 

dipikul oleh si pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Tentang apakah artinya resiko itu 

sudah kita ketahui dari bagian umum hukum perjanjian. Resiko adalah kewajian untuk memikul 

kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, 

yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian. 
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2. METODE 

Metode penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) 

antara pihak yang menyewakan dengan penyewa? (2) Bagaimana peraturan yang berlaku serta 

hak dan kewajiban dalam sewa menyewa ruko? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum  apabila 

salah satu pihak melakukan kesalahan? Sementara itu, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian 

sewa menyewa ruko antara pihak yang menyewakan dengan penyewa (2) Untuk mengetahui 

bagaimana peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dalam sewa menyewa ruko (3) Untuk 

mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitin ini adalah sebagai berikut (1) 

Bagi penulis dengan penelitian ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum 

khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di kota 

Surakarta (2) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjanjian sewa menyewa ruko di kota 

Surakarta, sehingga masyarakat mengetahui hukumya tentang sewa menyewa ruko (3) Bagi ilmu 

pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khusunya hukum 

perdata yang menyangkut mengenai hukum perjanjian sewa menyewa ruko di kota Surakarta. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Antara Pihak yang 

Menyewakan dengan Penyewa 

Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa rumah toko (Ruko) antara pihak yang 

menyewakan dengan penyewa maka ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu sebagai 

berikut: 

3.1.1  Sebelum terjadinya kesepakatan para pihak 

Sebelum terjadi perjanjian sewa menyewa ruko maka penyewa dan pihak pemilik ruko 

melakukan pembicaraan atau bernegosiasi mengenai hal-hal berikut: (1) ketentuan dalam 

waktu sewa menyewa ruko (2) harga sewa menyewa ruko (3) fasilitas ruko (4) ketentuan 

dalam pembayaran uang sewa menyewa ruko (5) berakhirnya waktu sewa menyewa ruko.   
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Agar keberadaan suatu perjanjian sewa menyewa di akui secara yuridis maka haruslah 

perjanjian itu sesuai dengan syarat administrasi dan syarat hukum yang diatur dalam pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 

a) Syarat administrasi yaitu dalam proses melakukan kesepakatan maka pihak pemilik 

ruko akan membuat surat perjanjian sewa menyewa ruko dan perjanjian tersebut berisi 

data calon penyewa dan pemilik ruko seperti nama, alamat, dan no. KTP kedua belah 

pihak yakni pemilik ruko dan penyewa. Kemudian ada alamat lengkap ruko, fasilitas 

yang disediakan, harga dan waktu sewa yang telah disepakati, dan beberapa perjanjian 

mengenai peraturan pemakaian dalam menyewa ruko. 

b) Syarat hukum dalam perjanjian sewa menyewa harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang terdiri dari 4 syarat yaitu: 

1) Kesepakatan Para Pihak 

Kesepakatan para pihak merupakan pangkal dari diadakannya perjanjian atau 

persetujuan sewa menyewa. Perjanjian antara pemilik ruko dengan penyewa 

didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan yang lahir karena kehendak para 

pihak baik mengenai objek perjanjian dan ketentuan-ketentuan lainnya. 

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian 

Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian yang berarti masing-masing pihak 

harus sudah dapat dinyatakan cakap hukum, minimal 18 tahun dan sehat jasmani 

rohani. Karena apabila salah satu pihak dinyatakan tidak cakap hukum maka dapat 

dimintakan pembatalan perjanjian. 

3) Suatu Hal Tertentu 

Dalam suatu perjanjian harus ada hal-hal yang diperjanjikan yang biasanya disebut 

sebagai objek perjanjian. Objek dapat berupa sewa menyewa ruko dengan 

perjanjian sewa menyewa yang jelas guna menetapkan hak dan kewajiban para 

pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Apabila tidak dipenuhi maka peranjian 

dapat batal demi hukum. 
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4) Suatu Sebab Yang Halal 

Suatu perjanjian sewa menyewa haruslah mengenai hal-hal yang baik atau halal 

apabila dilaksanakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum, 

dan kesusilaan. 

 

3.2 Pada Saat Terjadi Kesepakatan Antara Pemilik Rumah Toko (Ruko) Dengan Penyewa 

Setelah surat perjanjian dibuat sebagai tanda sepakat para pihak, maka pihak pemilik ruko 

dan penyewa harus menandatangai surat perjanjian sewa ruko sebagai  bukti kesepakatan 

pihak pemilik ruko dan pihak penyewa ruko. Surat perjanjan sewa ruko terdiri dari 2 (dua)  

rangkap. Surat permintaan sewa ruko ini nantinya akan diberikan 1 (satu) lembar untuk 

penyewa ruko dan 1 (satu) lembar untuk disimpan oleh pemilik ruko. karena kesepakatan itu 

terjadi pada saat kedua belah pihak menanda tangani akta perjanjian. 

Akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat termasuk akta perjanjian baku, karena 

semua kesepakatan-kesepaktan mengenai biaya, peraturan-peraturan, hak dan kewajiban, dan 

surat perjanjian ditentukan oleh pemilik ruko. 

3.3 Setelah terjadi kesepakatan oleh Para Pihak 

Pihak pemilik ruko dan penyewa yang telah melakukan kesepakatan dengan cara 

menandatangani perjanjian sewa ruko, pada waktu itulah tercipta suatu perjanjian yang sah 

maka kemudian akan timbul sebuah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban 

bagi pihak pemilik ruko dan penyewa secara timbal balik. Pihak pemilik ruko nantinya 

berkewajiban menyerahkan ruko kepada penyewa dan berhak untuk mendapatkan bayaran 

untuk sewanya, Sedangkan penyewa berhak untuk menerima ruko dengan rasa aman dan 

nyaman dan berkewajiban untuk membayar uang sewa ruko tersebut. 

 

3.4 Peraturan yang Berlaku Serta Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa Rumah Toko 

(Ruko) 

Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dalam sewa menyewa ruko yaitu Suatu 

perjanjian sewa menyewa dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat 

syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal 

tertentu, suatu sebab yang halal. Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak 

pemakaian saja kepada pihak penyewa. Sedangkan benda yang disewakan tersebut bisa 
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merupakan benda yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak menggunakan hasil, hak 

pakai, hak sewa (sewa kedua), dan hak guna bangunan. Pada perjanjian sewa menyewa yang 

dipentingkan adalah hak perorangan (personenrecht) dan bukan hak kebendaan 

(zakelijkrecht).   

 Adapun kewajiban dari pihak yang menyewakan ruko yaitu Bahwa ia berkewajiban 

untuk menyerahkan ruko yang disewakan tersebut pada  penyewa ruko (Pasal 1550 ayat (1) 

KUHPerdata). 

a) Memelihara ruko yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk 

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

b) Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari yang disewakan selama 

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

c) Pemilik ruko juga berkewajiban untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada ruko 

yang disewakan itu (Pasal 1551 KUHPerdata), seperti mengecat dinding ruko, 

memperbaiki kunci-kunci  jendela, dll.  

 Selanjutnya yang menjadi Hak dan kewajiban pihak penyewa ruko, hak dari penyewa 

adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya 

diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata sebagai berikut: 

a. Memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik (goed huis 

vader) sehinngga seolah-olah milik sendiri 

b.  Membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. 

 

3.5 Tanggungjawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan. 

Tanggungjawab hukum terjadi apabila salah satu pihak baik dari penyewa maupun pemilik 

ruko melakukan kesalahan, dan kesalahan didasarkan pada perbuatan Wanprestasi dan 

Perbuatan Melawan Hukum. 

 Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada 

Pasal 1238 yang berbunyi: 

“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau 

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan 

debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”  
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Dan Pasal 1243 yang berbunyi: 

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai 

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi 

perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat 

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.  

 Unsur wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:  

1) Tidak memenuhi prestasi 

2) Tidak sempurna memenuhi prestasi 

3) Terlambat memenuhi prestasi. 

 Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, berdasarkan pasal 1238 dan pasal 

1243 serta memenuhi dari unsur-unsur wanprestasi, maka pihak tersebut harus bertanggung 

jawab mengganti kerugian 

  Tanggung jawab hukum mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 

dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi:  

 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.  

 Kemudian Pasal 1366 berbunyi:  

 “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugin yang disebabkan perbuatannya, 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalai atau kekurang hati-hatiannya”.  

 Unsur perbuatan melawan hukum berupa:  

1) Ada perbuatan yang melawan hukum 

2) Harus ada kesalahan  

3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan  

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian 

 Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1365 dan 

pasal 1366 serta telah memenuhi dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka pihak 

tersebut harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.  
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Proses perjanjian sewa menyewa rumah toko (ruko) antara pihak yang menyewakan 

dengan penyewa terdapat tiga tahapan, yaitu:  

A. sebelum terjadi perjanjian sewa menyewa ruko para pihak melakukan pembicaraan 

atau bernegosisasi mengenai ketentuan dalam sewa, harga sewa, fasilitas, ketentuan 

pembayaran, dan berakhirnya waktu sewa 

B. saat terjadinya perjanjian yaitu setelah surat perjanjian dibuat sebagai tanda sepakat 

para pihak, maka pihak pemilik ruko dan penyewa harus menandatangai surat 

perjanjian sewa ruko sebagai  bukti kesepakatan pihak pemilik ruko dan pihak 

penyewa. karena kesepakatan itu terjadi pada saat kedua belah pihak menanda tangani 

akta perjanjian. 

C. setelah terjadi kesepakatan antara pihak penyewa dengan pihak pemilik ruko dengan 

menanda tangani akta perjanjian tersebut, maka kemudian akan timbul sebuah 

hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak pemilik ruko dan 

pihak penyewa secara timbal balik. 

Kedua, Peraturan yang berlaku serta hak dan kewajiban dalam sewa menyewa ruko yaitu 

Suatu perjanjian sewa menyewa dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah memenuhi 

empat syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 

suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Hak dan kewajiban dalam  menyewakan ruko yaitu 

hak dari pihak pemilik ruko adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan 

kewajibannya diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdata diantaranya, Menyerahkan barang yang 

disewakan kepada pihak penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa 

sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, memberikan kepada 

penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsung 

perjanjian. Dan Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan 

baik, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata diantaranya, Memakai 
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barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik (goed huis vader) sehinngga 

seolah-olah milik sendiri, Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. 

Ketiga, Tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, 

baik dari pihak penyewa ataupun pemilik ruko yang melakukan kesalahan, dan kesalahan 

tersebut didasarkan pada: 

a) Wanprestasi, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi, 

berdasarkan pasal 1238 dan pasal 1243 serta memenuhi salah satu dari unsur-

unsur wanprestasi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab mengganti 

kerugian 

b) Perbuatan melawan hukum, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan 

melawan hukum, berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1366 serta telah memenuhi 

dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka pihak tersebut harus 

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.  

4.2 Saran 

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka peneliti memberikan saran untuk menjadi bahan 

pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

A. Untuk pihak pemilik ruko terhadap penyewa ruko sebaiknya memberitahukan tentang 

kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa ruko terutama 

mengenai naskah perjanjian yang harus ditunjukan kepada penyewa sebelum 

melakukan transaksi. 

B. Agar pelaksanaan sewa meyewa ruko berjalan dengan lancar dan masing-masing 

pihak tidak mengalami kerugian, maka pihak penyewa ruko harus menyadari 

kewajibannya, yaitu membayar uang sewa dan memelihara ruko tersebut dengan 

sebaik-baiknya.  

C. Kepada masing-masing pihak terhadap perjanjian sewa menyewa ruko hendaknya 

dijalankan dengan mematuhi aturan perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga 

tidak akan menimbulkan resiko dikemudian hari. 
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