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MOTTO 

 

 

“Berlindunglah kamu kepada Allah dari beratnya bala, menimpannya kesukaran, 

keburukan takdir dan cemoohan musuh” 

 ( HR. Bukhari- Muslim ) 

 

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya ia akan 

melihat balasannya” 

 ( Q.S Al Zalzalah: 7 )  
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TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO 

 ( RUMAH TOKO ) 

 

Abstrak 

Kebutuhan tempat usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha perdagangan 

untuk mengembangkan usaha yang diperdagangkan. Namun tidak semua 

pelaku usaha memiliki tempat usaha sendiri. Dengan adanya hal tersebut 

mengharuskan suatu pelaku usaha untuk melakukan sewa menyewa tempat 

usaha yang strategis kepada seseorang yang menyewakan tempat usahanya 

seperti ruko. Dengan adanya keadaan demikian  menyebabkan terciptanya 

suatu perjanjian sewa menyewa ruko. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa-menyewa antara pihak 

yang menyewakan ruko dengan pihak penyewa ruko, peraturan serta hak dan 

kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa ruko, 

tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau 

perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa menyewa ruko yang sudah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

karena akan menerangkan mengenai tanggung jawab hukum perjanjian sewa 

menyewa ruko. Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan metode 

pendekatan normative karena akan meneliti peraturan dalam perjanjian sewa 

menyewa ruko. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses 

sewa menyewa ruko para pihak harus mentaati peraturan dan memenuhi 

syarat administrasi dan juga syarat hukum. Kemudian antara para pihak 

sepakat melakukan perjanjian dengan menandatangani akta perjanjian, pada 

saat itulah terjadi hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak 

pihak yang menyewakan merupakan kewajiban dari pihak penyewa ruko, 

sedangkan hak pihak penyewa merupakan kewajiban dari pihak yang 

menyewakan. Maka dari itu, kedua belah pihak harus patuh terhadap 

peraturan yang berlaku, karena jika melanggar akan ada tanggung jawab 

hukumnya. Tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan yang berupa wanpretasi yang diatur dalam Pasal 1243 

KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata maka 

ia diharuskan mengganti kerugian. 

Kata kunci : Ruko ( rumah toko ), Sewa menyewa, Tanggung Jawab Hukum 
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ABSTRACT 

The need for a business place plays an important role in trading business 

activities to develop a business that is traded. However, not all businesses 

have their own businesses. With this, a business actor is required to lease a 

strategic place of business to someone who rents his place of business like a 

shop house. With the existence of such conditions causes the creation of a 

lease agreement to rent a shop. Therefore, in this study aims to determine the 

process of leasing agreements between parties that rent out shophouses with 

the tenants of the shop, regulations and the rights and obligations of the parties 

in making shop rental agreements, legal responsibility if one party defaults or 

illegal acts in the lease agreement to rent a shop that has been agreed by both 

parties. This research is descriptive qualitative because it will explain the legal 

responsibility of the lease agreement to rent a shop. The approach in this 

study, using the normative approach method because it will examine the rules 

in the lease agreement to rent a shop. In the results of the study showed that in 

the process of renting shop houses, the parties must obey the rules and fulfill 

administrative requirements as well as legal requirements. Then between the 

parties agreed to enter into an agreement by signing the deed of agreement, at 

that time there was a legal relationship that gave birth to rights and 

obligations. The right of the renting party is an obligation of the shopper's 

tenant, while the tenant's right is the obligation of the party who rents out. 

Therefore, both parties must comply with the applicable regulations, because 

if they violate there will be legal responsibility. Legal liability occurs if one of 

the parties makes a mistake in the form of interpretation stipulated in Article 

1243 of the Civil Code and acts against the law Article 1365 of the Civil Code 

so he is required to compensate. 

 

Keywords: Ruko (shop house), Leasing, Legal Responsibility 
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