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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Rumah toko (ruko) adalah salah satu jenis bangunan yang 

mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai tempat hunian dan sebagai tempat 

usaha. Ruko kebanyakan dibangun bersama ruko-ruko lainya dan 

mempunyai bentuk atau desain yang sama. Ruko mempunyaii fungsi yang 

sangat penting bagi manusia, karena dapat digunakan sebagai tempat 

tinggal dan tempat untuk melakukan usaha. Namun, saat ini sudah banyak 

ruko yang tidak ditempati sebagai tempat tinggal, melainkan hanya 

digunakan sebagai tempat usaha saja. 

Pemanfaatan ruko sebagai tempat usaha dinilai dapat 

meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, karena biasanya ruko 

dibangun di lokasi strategis dan dijadikan rujukan bagi masyarakat sekitar 

untuk mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Posisinya yang strategis, 

didukung pula dengan bentuk bangunan yang mendukung kegiatan usaha, 

membuat harga penjualan unit ruko relatif tinggi. Hal tersebut membuat 

kepemilikan ruko biasanya dipegang oleh pelaku usaha atau individu 

bermodal besar.  

Sejumlah tertentu dari pemilik ruko tersebut memanfaatkan ruko 

yang dimilikinya untuk kegiatan usaha miliknya sendiri. Namun, banyak 

pula pemilik ruko yang menjadikan ruko sebagai investasi, bukan sebagai 

tempat usaha pribadi. Untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang 

lebih besar pemilik ruko pada umumnya menawarkan kepada pihak lain 
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untuk menggunakan ruko yang dimilikinya dalam bentuk sewa.  Kondisi 

tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha bermodal lebih 

kecil, tidak memiliki cukup modal untuk membeli ruko, untuk 

menggunakan ruko sebagai tempat usaha mereka dengan cara membayar 

biaya sewa kepada pemilik ruko.  Dengan demikian, timbul kegiatan sewa 

– menyewa diantara kedua pihak, yaitu pihak penyewa rumah toko (ruko) 

dan pihak yang menyewakan rumah toko (ruko).  

Sewa-menyewa diatur di dalam Buku III KUH Perdata bab VII 

yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 

sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Sewa-menyewa adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, 

selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang 

oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayaranya.
1
 

Sedangkan perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau 

harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak 

pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memberikan 

kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
2
 Perjanjian sewa 

menyewa umumnya dilakukan dengan perjanjian tertulis yang didalamnya 

para pihak bebas dalam memutuskan isi dari perjanjian yang mereka buat 

                                                           
1
 Subekti Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, Aneka Perjanjian, Bandung : Citra Aditya Bakti, 

hal.39 
2
 M.Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Penerbit Alumni, hal. 6 
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asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH 

Perdata yaitu :
3
 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal.  

Perjanjian sewa menyewa merupakan kesepakatan antara dua pihak 

dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah 

di sepakati. Dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak pertama sebagai 

penyewa hanya mempunyai hak menerima manfaat dari ruko yang 

disewaa selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4
 

Melalui perjanjian sewa menyewa tersebut, maka lahirlah suatu hubungan 

hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh 

pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu Direktur utama 

Beteng Trade Center sebagai pihak yang menyewakan ruko dan pedagang 

di Beteng Trade Center sebagai pihak penyewa ruko, tetapi masih banyak 

sekali para pihak sewa menyewa yang ternyata masih belum menyadari 

dan mengerti akan hak dan kewajiban sehingga kewajiban yang telah 

diseperjanjikan tidak di penuhi. Demikian pula sering terjadi salah satu 

pihak tidak mentaati peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat 

merugikan salah satu pihak. Maka pihak tersebut harus bertanggung jawab 

atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas kesalahan yang 

telah dilakukanya. 
                                                           
3
 Evi Ariyani,2013,Hukum Perjanjian,Yogyakarta : Penerbit Ombak, hal. 6 

4
 Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan,  Bandung: Cv. Pustaka Setia, hal.88 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian “TANGGUNG JAWAB 

HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA 

MENYEWA RUKO DI BETENG TRADE CENTER SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti 

sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini rumusan dari masalah-masalah yang diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa antara pihak 

penyewa dengan pihak yang menyewakan Rumah Toko (Ruko) di 

Beteng Trade Center ? 

2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban kedua belah pihak 

antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dalam melakukan 

perjanjian sewa-menyewa Rumah Toko (Ruko) di Beteng Trade 

Center ? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum ? 
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C. Tujuan Penulisan  

Menyadari bahwa setiap penelitian harus mempunyai tujuan 

tertentu, demikian pula dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian 

sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan 

Rumah Toko (Ruko) di Beteng Trade Center. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan, serta hak dan kewajiban 

kedua belah pihak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan 

dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa Rumah Toko (Ruko) di 

Beteng Trade Center. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab hukum apabila 

salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau 

perbuatan melawan hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat kepada : 

1. Manfaat terhadap Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan dan 

meningkatkan kemampuan serta pengetahuan mengenai hukum 

perjanjian khususnya hukum sewa menyewa. 
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2. Manfaat terhadap Masyarakat 

Dengan penelitian ini, di harapkan mampu memberikan informasi 

secara tertulis untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi 

masyarakat yang sedang atau akan menyewa ruko di Beteng Trade 

Center sehingga ia dapat mengetahui proses hukum dan tanggung 

jawabnya dalam melakukan sewa menyewa ruko di Beteng Trade 

Center.  

3. Manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan 

Dengan penelitian ini, di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada ilmu hukum perdata yang membahas 

tentang tanggung jawab pelaksanaan perjajian sewa menyewa ruko dan 

untuk memberikan tambahan referensi bagi penulisan hukum 

selanjutnya guna perkembangan ilmu hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang 

dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis 

berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah 

berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya 

hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
5
Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

                                                           
5
Bambang Waluyo,1991, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 2 
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1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini 

menggunakan pendekatan normatif, karena yang diteliti adalah 

aspek-kaidah-kaidah hukum, aspek-aspek hukum , serta asas-asas 

hukum tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 

perjanjian sewa menyewa ruko di Beteng Trade Center. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif 

adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian 

sewa menyewa ruko di Beteng Trade Center. 

3. Sumber Data 

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan 

data sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan 

bahan hukum penelitian antara lain : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan norma atau kaidah-

kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, buku 

literature dan bahan lainya yang tentunya berhubungan 
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dengan masalah yang di teliti. yang menjadi bahan hukum 

primer adalah: 

a) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Bahan Hukum Sekunder meliputi  bahan-bahan dokumen, 

laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-

undangan yang berkaitan, dan buku-buku ilmiah yang 

berhubungan dengan tanggung jawab hukum terhadap 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di Beteng 

Trade Center Surakarta. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan guna untuk mendapatkan 

data sekunder yang dapat diperoleh melalui: 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi Ruko di Beteng Trade 

Center Surakarta. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung 

dengan pihak yang terkait, yaitu pihak yang menyewakan 
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ruko dan pihak penyewa ruko di Beteng Trade Center 

Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitia 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk  pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mencari, membaca dan 

mempelajari bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-

buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah tanggung 

jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa 

ruko. Data-data tersebut kemudian dipelajari serta dikutip 

untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan merupajan metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Menyusun daftar pertanyaan 

yaitu dengan menyusun sejumlah pertnyaan yang akan 

diajukan kepada para pihak yag terkait, yaitu pihak yang 

menyewakan ruko dan pihak penyewa ruko. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam 

peelitian dengan menggunakan cara bertanya langsung 
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kepada para pihak yang terkait, yaitu pihak yang 

menyewakan ruko da pihak penyewa ruko 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis 

secara deskriptif kualitatif.  Peneliti menggunakan peraturan 

perundangan, referensi tentang tanggung jawab hukum terhadap 

pelaksanaan perjajian sewa menyewa ruko kemudian dipadukan 

dengan pendapat responden dalam penelitian di lapangan, 

kemudian di analisis secara kualitatif dan dicari pemecahanya, 

kemudian ditarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam Rangka untuk mempermudah dalam memahami gambaran 

menyeluruh mengenai penulisan ini, disusun sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Rumah Toko (Ruko) 
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B. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) 

C. Pihak-Pihak dalam melakukan Sewa Menyewa 

D. Perjanjian Antara Pihak-Pihak dalam Sewa Menyewa Rumah 

Toko (Ruko) 

E. Hubungan Hukum antara para pihak dalam Sewa Menyewa 

Rumah toko (Ruko) 

F. Hak dan Kewajiban pihak penyewa dan pihak yang 

menyewakan Rumah Toko (Ruko) 

G. Peraturan yang berlaku dalam sewa menyewa Rumah Toko 

(Ruko) 

H. Tanggung Jawab Hukum 

- Wanprestasi 

- Perbuatan Melawan Hukum 

I. Ganti Rugi 

J. Overmacht 

K. Resiko dalam Sewa menyewa 

L. Berakhirnya Sewa Menyewa  

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko di Beteng 

Trade Center Surakarta 

B. Peraturan serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara 

pihak penyewa dan pihak yang menyewakan Rumah Toko 

(Ruko) di Beteng Trade Center Surakarta 
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C. Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan 

hukum 

BAB IV: PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 


