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TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN 

PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PARIWISATA  

PADA PT. WIRATAMA DI PONOROGO 

 

Abstrak 

Pengangkutan atau angkutan darat mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, 

salah satunya angkutan yang dilakukan melalui jalan raya. Yang dimaksud dengan 

angkutan ialah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah 

kendaraan di ruang lalu lintas jalan, salah satu contohnya adalah bus pariwisata. 

Bus pariwisata merupakan sebuah kendaraan atau alat transportasi yang 

digunakan untuk perjalanan pariwisata, selain untuk pejalanan pariwisata, bus 

pariwisata biasanya juga dapat digunakan untuk perjalanan ziarah, untuk 

kunjungan kerja, dan lain-lain. PT. WIRATAMA adalah perusahaan sewa-

menyewa bus pariwisata. Dalam sewa-menyewa tersebut harus dilakukan 

perjanjian antara PT. WIRATAMA dengan pihak penyewa sehingga kedua pihak 

harus harus bertanggung jawab atas bus yang telah disewanya. Maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan perjanjian bus pariwisata 

antara pihak bus pariwisata PT. WIRATAMA dengan pihak penyewa, peraturan 

serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta tanggung jawab hukum 

apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini menjelaskan secara sistematis 

dan menyeluruh tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian sewa-

menyewa bus pariwisata.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, 

karena yang diteliti adalah aspek hukum, norma-norma hukum serta asas-asas 

hukum tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian sewa menyewa bus 

pariwisata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses sewa menyewa 

bus pariwisata pihak penyewa harus memeatuhi peraturan dan syarat administrasi 

maupun syarat hukum. Setelah memenuhi syarat tersebut pihak penyewa akan 

diberikan surat perjanjian yang berisi ketentuan dan peraturan sewa-menyewa bus 

pariwisata serta menandatangani surat perjanjian tersebut. Kesepakatan terjadi 

setelah kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian sewa menyewa bus 

pariwisata yang selanjutnya akan menimbulkan hubungan hukum dari masing-

masing pihak dan akan melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. 

Dan apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan kesalahan atau tidak 

melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, maka 

harus ada pertanggung jawaban hukum. Tanggungjawab hukum terjadi apabila 

salah satu pihak melakukan kesalahan yang berupa wanprestasi yang diatur dalam 

Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365  

KUHPerdata maka ia harus mengganti kerugian. 

 

Kata Kunci: bus pariwisata, perjanjian sewa-menyewa, tanggungjawab hukum 

 

Abstract 

Transportation or land transportation has a fairly wide scope, one of which is 

transportation carried out through the highway. What is meant by transportation is 

the transfer of people and / or goods from one place to another by using a vehicle. 
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The vehicle in question is a vehicle in the road traffic space, one example is a 

tourism bus. Tourism buses are a vehicle or means of transportation used for 

tourism trips, in addition to tourism trips, tourist buses can usually also be used 

for pilgrimage trips, for work visits, and others. PT. WIRATAMA is a tourism 

bus rental company. In the lease, an agreement must be made between PT. 

WIRATAMA with tenants so that both parties must be held responsible for the 

rented buses. So the purpose of this study is to know the process of implementing 

the bus tourism agreement between the tourism bus PT. WIRATAMA with 

tenants, regulations and the rights and obligations of each party, as well as legal 

responsibility if one party makes a mistake. This study uses a descriptive type of 

research, because in this study explained systematically and thoroughly about 

legal responsibility for tourism bus rental agreements. The approach used is a 

normative approach, because what is examined is the legal aspects, legal norms 

and legal principles regarding legal responsibility for tourism bus rental 

agreements. The results of this study indicate that in the process of renting a 

tourist bus the tenant must comply with the rules and administrative requirements 

and legal requirements. After fulfilling these conditions the tenant will be given an 

agreement letter containing the provisions and regulations of tourism bus leases 

and signing the agreement. The agreement took place after the two parties signed 

a lease agreement for a tourist bus which would then lead to legal relations from 

each party and would give birth to the rights and obligations of each party. And if 

there is one party that makes a mistake or does not carry out the obligations that 

must be carried out by each party, then there must be legal liability. Legal liability 

occurs if one of the parties makes a mistake in the form of a default which is 

regulated in Article 1243 of the Civil Code and an illegal act is regulated in 

Article 1365 of the Civil Code so he must compensate. 

 

Keywords: tourism bus, leasing agreement, legal liability 

1. PENDAHULUAN 

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan 

berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan 

suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. Transportasi 

juga berhubungan dengan pengangkutan. Pengangkutan atau angkutan darat 

mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, salah satunya angkutan yang 

dilakukan melalui jalan raya. Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa yang 

dimaksud angkutan ialah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah 
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kendaraan di ruang lalu lintas jalan, salah satu contohnya adalah bus pariwisata.
1
 

Bus pariwisata adalah sebuah kendaraan atau alat transportasi yang digunakan 

untuk perjalanan pariwisata, selain untuk pejalanan pariwisata, bus pariwisata 

biasanya juga dapat digunakan untuk perjalanan ziarah, untuk kunjungan kerja, 

dan lain-lain.  

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan 

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu 

harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. 

Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1548 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa.
2
Sewa menyewa yang terjadi 

antara pihak perusahaan bus pariwisata dengan pihak penyewa setelah kedua 

belah pihak telah mencapai kesepakatan maka akan timbul hubungan hukum 

antara kedua belah pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak 

ini akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban masing-masing dari kedua belah 

pihak. Dalam hal ini para pihak sama-sama mempunyai pertanggung jawaban 

hukum, apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh 

kedua belah pihak  atau melakukan kesalahan lain yang menimbulkan 

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum lainnya.  

Beberapa asas hukum yang diatur dalam perjanjian, salah satunya adalah 

Asas Kebebasan Berkontrak. Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum 

pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Menurut asas tersebut kedua belah pihak yang telah 

sepakat dengan perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat membuat suatu 

perjanjian dalam bentuk apapun dan atas persetujuan kedua belah pihak maka 

perjanjian itu dianggap sah serta menjadi acuan hukum bagi kedua belah pihak. 

Umumnya bentuk perjanjian dalam hal sewa menyewa itu ada dua, yaitu 

perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Bentuk perjanjian yang dibuat oleh 

perusahaan Bus Pariwisata di Kota Ponorogo yang bernama PT. WIRATAMA 

                                                           
1
 Fardan, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang pada Angkutan Jalan Menurut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1, No.1, 2013 , 

hal.3 
2
R.Subekti, 1989, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 39 
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adalah bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini memuat perjanjian antara 

pihak perusahaan bus dengan pihak penyewa. Bahwa pihak perusahaanlah yang 

membuat perjanjian tersebut dan disertai dengan ketentuan-ketentuan hukum 

tentang sewa menyewa didalamnya. Sedangkan untuk pihak penyewa hanya 

menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut apabila pihak penyewa telah 

setuju dengan semua ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan 

bus. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut maka akan ada kepastian hukum 

dan tanggung jawab hukum terhadap masing-masing pihak, oleh karena itu jika 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah di perjanjikan maka 

ia harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika ia melanggar peraturan 

maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu 

penelitian, dengan judul “Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata pada PT. Wiratama di Ponorogo.” 

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian bus pariwisata 

antara pihak perusahaan bus pariwisata PT. WIRATAMA dengan pihak penyewa? 

(2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban yang berlaku antara masing-

masing pihak? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 

melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi di PT. WIRATAMA? 

Adapun Tujuan Penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui proses 

pelaksanaan perjanjian bus pariwisata antara pihak bus pariwisata PT. 

WIRATAMA dengan pihak penyewa. (2) Untuk mengetahui peraturan serta hak 

dan kewajiban dari masing-masing pihak. (3) Untuk mengetahui tanggung jawab 

hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprstasi di PT. 

WIRATAMA. Manfaat dalam penelitian ini adalah: (1) Penulis dapat memahami 

tentang tanggung jawab hukum suatu perjanjian sewa menyewa serta dapat 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum yang nantinya 

dapat menjadi bekal untuk penulis ketika terjun langsung ke masyarakat atau ke 

lapangan. (2) Mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang ilmu 

hukum khususnya hukum perdata yaitu tentang perjanjian sewa menyewa bus 

pariwisata. (3) Sebagai ilmu agar masyarakat faham tentang bagaimana proses 
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perjanjian dan tanggungjawab hukumnya dalam hal melakukan perjanjian sewa 

menyewa bus pariwisata. 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum, norma-norma hukum serta 

asas-asas hukum tentang tanggung jawab hukum terhadap perjanjian sewa 

menyewa bus pariwisata.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara 

sistematis dan menyeluruh tentang perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban 

serta tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 

atas dasar wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.Sumber Data yang 

digunakan adalah: (1) Data Sekunder, terdiri dari: (a) Bahan Hukum Primer yang 

didapatkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat 

(b) Bahan Hukum Sekundermeliputi buku-buku hukum, tesis dan disertai hukum 

dan jurnal hukum (2) Data Primeryaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian 

lapangan yang diperoleh dari: (a) Lokasi Penelitian yang dilakukan di lokasi 

persewaan bus pariwisata PT. WIRATAMA di Ponorogo (b) Subjek Penelitian 

dalam penelitian ini pihak yang terkait pada perjanjian sewa menyewa bus 

pariwisata di PT. WIRATAMA adalah pihak perusahaan bus yang menyewakan 

dengan pihak penyewa bus pariwisata. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: (1) Studi Kepustakaan dan (2) Studi Lapangan yaitu 

metode yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian. Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Perusahaan Bus Pariwisata PT. WIRATAMA 

Perusahaan bus pariwisata PT. WIRATAMA merupakan Perusahaan Otobus (PO) 

yang terletak di Desa Keden, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur. Dan juga memiliki cabang di Jalan Gajah Mada Desa Mlilir, Kecamatan 

Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. PT. WIRATAMA merupakan 

perusahaan yang menyewakan bus pariwisata, baik untuk keperluan wisata atau 
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rekreasi maupun untuk ziarah wali. PT. WIRATAMA berdiri sejak awal tahun 

2009. Awal mulanya PT. WIRATAMA hanya memiliki 1 (satu) bus pariwisata 

saja. Saat itu PT. WIRATAMA belum bisa membentuk sebuah perusahaan dan 

statusnya masih ikut perusahaan lain, karena syarat untuk mendirikan sebuah 

perusahaan otobus adalah memiliki minimal 3 (tiga) trayek. Pada tahun 2011 PT. 

WIRATAMA mulai mendirikan perusahaan sendiri yang pada saat itu sudah 

memiliki 5 (lima) bus pariwisata. Hingga saat ini PT. WIRATAMA sudah 

memiliki 12 (dua belas) bus pariwisata dan rencana akan menambah bus 

pariwisata lagi di tahun 2020. 

3.2 Proses pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara 

pihak perusahaan bus pariwisata pt. wiratama dengan pihak penyewa 

bus pariwisata 

Pada proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata PT. 

WIRATAMA sebelum adanya kesepakatan para pihak yaitu pihak penyewa dan 

pihak yang menyewakan bus pariwisata harus memenuhi beberapa syarat 

diantaranya syarat administrasi dan syarat hukum. 

Syarat administrasi yang harus dilakukan oleh pihak penyewa yaitu: 

melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan bus pariwisata PT. WIRATAMA 

apabila akan menyewa bus pariwisata dilakukan melalui telefon atau datang 

langsung ke tempat PT. WIRATAMA, mencantumkan identitas, alamat, serta 

nomor telefon secara jelas dari pihak penyewa bus pariwisata, menentukan tempat 

tujuan yang akan dituju oleh pihak penyewa, menentukan berapa lama waktu 

untuk menyewa bus pariwisata, membayar DP sebesar 25% dari harga sewa yang 

sudah ditetapkan, melunasi pembayaran sebelum pemakaian atau keberangkatan 

bus pariwisata.  

Untuk syarat hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa adalah 

memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang terdiri dari: Kesepakatan, Kecakapan membuat 

perjanjian, Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 

Setelah para pihak dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata PT. 

WIRATAMA sudah mampu memenuhi syarat administrasi maupun syarat 

hukum, maka selanjutnya para pihak akan melakukan perjanjian sewa menyewa 
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bus pariwisata dan pihak yang menyewakan yaitu perusahaan bus pariwisata PT. 

WIRATAMA akan memberikan surat perjanjian sewa menyewa bus pariwisata 

kepada pihak penyewa yang selanjutnya akan disepakati oleh pihak penyewa bus 

pariwisata. Pihak penyewa yang telah memahami dan menyetujui ketentuan-

ketentuan dalam surat perjanjian sewa menyewa bus pariwisata yang merupakan 

perjanjian baku atau perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang dibuat oleh pihak 

yang menyewakan. Surat perjanjian tersebut berisi tentang beberapa ketentuan 

mengenai: biaya sewa bus pariwisata, jangka waktu sewa-menyewa bus 

pariwisata dan pertanggungjawaban hukum apabila melanggar peraturan. 

Kesepakatan terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian 

sewa-menyewa bus pariwisata. Maka selanjutnya akan timbul hubungan hukum 

dari masing-masing pihak dan akan melahirkan hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak. Dan apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan kesalahan 

atau tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing 

pihak, maka harus ada pertanggung jawaban hukum yang dapat berupa ganti rugi 

atau denda sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak.  

3.3 Peraturan serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Proses Perjanjian 

Sewa Menyewa Bus Pariwisata pada PT. WIRATAMA 

Peraturan dalam proses perjanjian sewa menyewa bus pariwisata PT. 

WIRATAMA antara para pihak harus memenuhi beberapa syarat hukum yang 

dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu; sepakat 

mereka yang mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat suatu perjanjian, suatu 

hal tertentu, dan suatu sebab yang halal 

Perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata antara pihak penyewa dengan 

pihak yang menyewakan terjadi karena kedua belah pihak telah sepakat untuk 

melakukan sewa-menyewa bus pariwisata seperti yang tercantum dalam Pasal 

1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah terjadinya 

kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan timbul hubungan hukum yang 

akan melahirkan hak dan kewajiban daari masing-masing pihak. Hak dan 

kewajiban tersebut telah dijelaskan di dalam surat perjanjian sewa-menyewa bus 

pariwisata di PT. WIRATAMA dan ketentuan-ketentuan di dalamnya.  
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Maka kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian sewa menyewa 

harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

ada di dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut. Dan apabila salah satu 

pihak melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan yang ada dalam surat 

perjanjian maka harus melakukan pertanggung jawaban hukum. 

3.4 Tanggung jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan 

Kesalahan atas Dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam perjanjian sewa menyewa bus pariwisata di PT. WIRATAMA diantara 

kedua belah pihak yang melakukan suatu kesalahan dapat didasarkan atas 

wanprestasi maupun perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan secara 

sengaja maupun tidak sengaja oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tersebut 

melakukan suatu kesalahan yaitu tidak memenuhi kewajiban seperti apa yang 

telah diperjanjikan maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian menurut hukum dan jika 

salah satu pihak melakukan kesalahan atas perbuatan yang tidak beriktikad baik, 

melanggar perjanjian yang telah disepakati atau melanggar peraturan yang berlaku 

maka ia dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu 

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ia harus 

bertanggung jawab mengganti kerugian menurut hukum. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pertama, dalam pelaksanaan proses perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata 

antara Perusahaan PT. WIRATAMA dengan pihak penyewa harus memenuhi 

seluruh peraturan dan prosedur yang telah ditentukan mulai dari sebelum 

terjadinya kesepakatan sampai terjadinya kesepakatan. Pihak penyewa harus 

memenuhi syarat administrasi maupun syarat hukum. Selanjutnya perusahaan bus 

pariwisata PT. WIRATAMA akan memberikan surat perjanjian sewa-menyewa 

yang didalamnya telah disebutkan peraturan dan ketentuan yang kemudian surat 

perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melahirkan hubungan 

hukum dan menumbulkan suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak 

serta tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. 
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Kedua, peraturan tentang Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan yang harus 

dipernuhi kedua belah pihak dalam surat perjanjian sertacperaturan yang memuat 

tentang hak dan kewajiban antara pihak perusahaan PT. WIRATAMA dengan 

pihak penyewa. Ketiga,mengenai pertanggungjawaban hukum apabila salah satu 

pihak melakukan kesalahan berupa wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perbuatan melawan hukum yang diatur 

dalam Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata. 

4.2 Saran 

Pertama,bagi pihak perusahaan bus pariwisata PT. WIRATAMA dalam surat 

perjanjian tidak terdapat peraturan yang menjelaskan tentang batas usia pihak 

penyewa yang sebelumnya telah disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian 

adalah cakap menurut hukum dan minimal usianya 18 tahun. Jika dalam 

perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata pihak penyewa berusia kurang dari 18 

tahun dan belum memiliki kecakapan hukum maka  akan mengakibatkan tidak 

sahnya syarat-syarat dalam perjanjian tersebut. Sehingga perlu ditambahkan 

pengaturan mengenai batasan usia minimal 18 tahun untuk pihak penyewa dalam 

perjanjian sewa menyewa bus pariwisata PT. WIRATAMA. Kedua, bagi pihak 

penyewa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dengan pihak 

yang menyewakan bus pariwisata yaitu PT. WIRATAMA, pada saat menerima 

surat perjanjian sewa menyewa disarankan untuk membaca dan mengerti dengan 

benar syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut 

sebelum menandatanganinya. Supaya dalam surat perjanjian tersebut syarat dan 

ketentuan yang ada di dalamnya sudah disanggupi dan tidak memberatkan bagi 

pihak penyewa yang sudah menandatanganinya.Ketiga, bagi masyarakat yang 

ingin melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa diharapkan untuk berhati-hati 

dan paham dengan ketentuan serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu 

perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa 

masyarakat tidak melakukan kesalahan hukum. 
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