
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

 
Hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi menurut Undang-Undang 

No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
1
 merupakan hubungan sewa-

menyewa. Hal ini dibuktikan dari rumusan Pasal 9 Ayat (2) UU tentang 

Telekomunikasi, bahwa:  

“Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 Ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa 

telekomunikasi, menggunakan dan/atau menyewa jaringan 

telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.”
2
 

Namun kebenaran dari hubungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam 

UU Telekomunikasi di atas, masih perlu dikaji atau diteliti dalam perspektif 

kontrak sebagai nama ilmu hukum.  

Sementara itu, belum adanya tulisan ilmiah dalam bidang hukum yang 

membahas hakikat hubungan hukum dalam Pasal 9 Ayat (2) UU tentang 

Telekomunikasi sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas, sebut saja buku 

Pengantar Hukum Telekomunikasi yang tidak membahas ataupun menyinggung 

                                                           
1
 Undang-Undang No. 36 tahun 1999 dalam halaman selanjutnya skripsi ini disebut dengan UU 

Telekomunikasi. 

 
2
 Lihat Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. 
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mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam UU Telekomunikasi,
3
 hal ini telah 

menjadi alasan mengapa Penulis tertarik untuk melakukan penelitian  dan menulis 

satu karya tulis kesarjanaan tentang hubungan hukum dalam UU Telekomunikasi, 

dengan judul: ”Hubungan Hukum Sewa-Menyea antara Penyelenggara 

Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi”. 

 Dengan perkataan lain, penelitian ini akan membuktikan kebenaran atau 

hakikat dari hubungan hukum yang terdapat dalam UU tentang Telekomunikasi 

Pasal 9 Ayat (2) tersebut dengan cara membandingkan (comparative analysis) 

hubungan hukum sewa-menyewa yang tersebut dalam Pasal 9 Ayat (2) UU 

Telekomunikasi dengan hubungan hukum sewa-menyewa pada umumnya. 

Penulis ingin memahami hakikat hubungan hukum yang terjadi dalam 

Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi, dan membuktikan bahwa hubungan hukum 

yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 9 Ayat (2) itu merupakan perjanjian 

sewa-menyewa. 

Pada akhirnya Penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa perjanjian 

sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) UU tentang 

Telekomunikasi mempunyai perbedaan dan persamaan dengan karakteristik 

perjanjian sewa-menyewa yang terkandung dalam KUH Perdata. 

Demikianlah apa yang dimaksud oleh Penulis, bahwa Penulis melakukan 

suatu studi perbandingan (comparative law) antara perjanjian sewa-menyewa 

menurut KUH Perdata dan perjanjian sewa-menyewa yang dimaksudkan dalam 

                                                           
3
 Judhariksawan, S.H., M.H, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT RajaGravindo, Jakarta, 2005. 
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Pasal 9 Ayat (2) UU tentang Telekomunikasi yang latar belakang yuridisnya 

Penulis kemukakan berikut dibawah ini. 

 

B. Latar Belakangan Masalah 

 
 Kepustakaan yang sudah tergolong klasik membicarakan aspek ini dalam 

hukum positif Indonesia yang mengartikan perikatan (mengingat sewa-menyewa 

adalah suatu perikatan) sebagai: 

“Suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal 

dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu.
4
” 

Dari pengertian perikatan di atas, berikut di bawah ini Penulis merasa 

perlu mencermati kata “hubungan hukum, dua orang atau dua pihak, berhak, dan 

berkewajiban”. 

Kata “hubungan hukum” dapat diartikan menjadi suatu hubungan yang 

mengandung suatu kaedah. Sedangkan konsep “dua orang atau dua pihak” 

(bilateral) dalam pengertian perikatan di atas menunjuk bahwa pada umumnya 

perikatan dilaksanakan oleh dua pihak, meskipun tidak menghalang-halangi 

prinsip bahwa perikatan dapat dilaksanakan hanya oleh satu pihak (unilateral).  

                                                           
4
 Subekti, R, S.H., (Profesor), Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal., 1; Sementara 

itu, Halim, A. Ridwan S.H., Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, 

mengartikan perikatan sebagai :“Perikatan ialah suatu hubungan antara suatu pihak dengan 

pihak lain dalam lalu-lintas hukum yang mengatur hak/kewajiban timbal balik antar merekayang 

berkenaan dengan barang atau jasa.”,  hal., 145.  
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Sementara kata “berhak dan berkewajiban” memberikan informasi bahwa 

perikatan menimbulkan hubungan hak-kewajiban bagi pihak yang mengikatkan 

diri di dalam perikatan tersebut. 

Perikatan pada dasarnya merupakan kaedah-kaedah dengan kandungan 

unsur keharusan yang dibangun dari suatu hubungan oleh pihak-pihak yang 

mengikatkan diri. Unsur keharusan dapat berarti keharusan untuk memberikan 

sesuatu, keharusan untuk berbuat sesuatu, atau keharusan untuk tidak berbuat 

sesuatu.
5
 Dalam konteks penulisan skripsi ini, Penulis berpendapat bahwa sewa-

menyewa pada hakikatnya adalah suatu perikatan (acribact). 

Berdasarkan alasan lahirnya suatu perikatan, KUH Perdata telah 

membedakan perikatan menjadi dua. Yaitu, ada perikatan yang lahir  karena 

perjanjian, dan ada pula perikatan yang lahir karena Undang-Undang.
6
 Perikatan 

yang lahir karena perjanjian diartikan oleh KUH Perdata sebagai: 

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
7
” 

Pengertian perjanjian sebagaimana dirumuskan oleh KUH Perdata telah 

cukup membuktikan bahwa perjanjian atau suatu kontrak (a contract) merupakan 

perikatan, hal ini dibuktikan dari penggunaan kata “perbuatan dan mengikatkan 

dirinya”.  

                                                           
5
 Lihat Pasal 1234 KUH Perdata. 

 
6
 Lihat Pasal 1233 KUH Perdata. 

 
7
 Lihat Pasal 1313 KUH Perdata. 
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Dimaksud dengan kata “perbuatan” disini adalah perbuatan hukum. 

Sementara yang dimaksud dengan “mengikatkan diri” adalah saling 

mengingkatkan diri,
8
 yang kemudian ditafsirkan sebagai perbuatan hukum untuk 

saling mengikatkan diri. Dalam konteks penulisan ini, sewa-menyewa adalah 

perjanjian. 

Dari sisi penamaan, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian bernama 

(nominat) dan perjanjian tidak bernama (inominat). Berkaitan dengan itu, pada 

hakikatnya hubungan hukum sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian 

bernama. Ada pendapat bahwa disebut perjanjian bernama sebab sewa-menyewa 

yang dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis, meskipun pada prinsipnya 

disebut perjanjian bernama mengingat suatu nama perjanjian, dalam hal ini 

perjanjian sewa-menyewa sudah disebutkan namanya dalam KUH Perdata. 

Perjanjian sewa-menyewa yang bernama diatur dalam KUH Perdata 

diartikan sebagai: 

“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari 

suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran 

sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya.
9
”   

Pertama-tama kata yang harus dicermati dari definisi perjanjian sewa-

menyewa di atas adalah “memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari 

suatu barang”. Hal ini telah memberikan informasi bahwa dalam hubungan 

                                                           
8
 DR. Mulyoto S.H., M.H., Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang 

Harus Dikuasai, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hal., 31. 

 
9
 Lihat Pasal 1548 KUH Perdata. 
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hukum sewa-menyewa yang beralih hanyalah hak penguasaan dari fungsi suatu 

barang yang diperjanjikan. Tidak ada pengalihan hak milik dari barang tersebut. 

Sehingga yang diperoleh penyewa hanyalah hak untuk menggunakan dan/atau 

memakai  kenikmatan atas barang dalam hubungan hukum sewa-menyewa.
10

  

Dari informasi tidak adanya pengalihan hak milik dari barang yang 

disewakan, ada pendapat bahwa dalam hubungan hukum sewa-menyewa pihak 

yang menyewakan dimungkinkan bukanlah pemegang hak milik dari barang 

tersebut, akan tetapi dapat berupa pemegang hak untuk menikmati hasil dari suatu 

barang obyek perjanjian.
11

 

Namun ada yang berpendapat bahwa apa yang dikatakan oleh Subekti 

tersebut hanya dapat dibenarkan apabila sudah diperjanjikan sebelumnya. Dalam 

KUH Perdata Pasal 1559 dinyatakan bahwa:  

”Si penyewa, jika kepadanya tidak telah diperijinkan, tidak 

diperbolehkan mengulang sewakan barang, yang disewanya, 

maupun melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman 

pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi, dan 

bunga, sedangkan pihak yang menyewakan setelah pembatalan itu, 

tidak diwajibkan mentaati perjanjiannya ulang sewa.
12

” 

Pencantuman kata “tidak telah”
13

 berarti apabila tidak diperjanjikan 

sebelumnya, maka si penyewa tidak dijinkan untuk mengulangsewakan barang 

                                                           
10

 Widjaya, I.G. Rai, Merancang Suatu Kontrak, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hal., 168; Subekti, 

R, Op.Cit, hal., 90. 

  
11

 Widjaya, I.G. Rai, Loc.Cit.; Subekti, R, Loc.Cit. 

 
12

 Lihat Pasal 1559 KUH Perdata. 

 
13

 Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat di Bab II Tinjauan Kepustakaan dibawah 

sub-bab kenikmatan suatu barang dalam sewa-menyewa. 
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yang disewanya, tapi apabila sudah diperjanjikan sebelumnya, maka si penyewa 

berhak untuk mengulangsewakan barang tersebut. 

Kaedah sewa-menyewa di dalam KUH Perdata tersebut di atas sejalan 

dengan kaedah dalam UU Telekomunikasi yang mengijinkan adanya “sewa di 

atas sewa” terhadap jaringan telekomunikasi sebagaimana obyek (barang) yang 

diperjanjikan dalam hubungan hukum sewa-menyewa dalam Pasal 9 Ayat (2) UU 

Telekomunikasi. 

Hal ini dibuktikan dari rumusan Pasal 6 Ayat (1) PP No. 52 tahun 2000 

yang hanya menggunakan kata “menyediakan”.
14

 Sehingga merupakan kebebasan 

penyelenggara jaringan telekomunikasi mengenai cara menyediakan jaringan 

telekomunikasi yang dimaksud. Kata menyediakan tersebut dapat dimaknai 

menyediakan dengan mempunyai sendiri jaringan telekomunikasi atau 

menyediakan dengan cara menyewa jaringan telekomunikasi dari pihak lain.  

Penggunaan kata “selama waktu tertentu” membuktikan bahwa perjanjian 

sewa-menyewa mempunyai jangka waktu berlaku. Jangka waktu tersebut dirasa 

sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan timbul di kemudian 

hari dan mencegah adanya multi tafsir di sebuah perjanjian sewa-menyewa. 

Namun baik dalam perjanjian sewa-menyewa konvensional ataupun perjanjian 

sewa-menyewa menurut UU Telekomunikasi, tidak memberikan pengaturan 

khusus mengenai jangka waktu sewa, tetapi hal ini diserahkan kepada kehendak 
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 Lihat Pasal 6 Ayat (1) PP No. 52 tahun 2000. 
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para pihak dalam hubungan hukum tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Tercantumnya kata “pembayaran sesuatu harga” dalam pengertian 

perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata, membuktikan bahwa dalam 

perjanjian sewa-menyewa terdapat prestasi yang diterima oleh yang menyewakan 

berupa pembayaran harga sewa. 

Apabila dalam perjanjian sewa-menyewa pihak yang menyewakan tidak 

menerima prestasi dari penyewa, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian 

sewa-menyewa, akan tetapi perjanjian pinjam-pakai.
15

 

Sementara unsur harga ada pula dalam jual-beli. Hanya saja, letak 

pembeda antara harga dalam perjanjian jual-beli dan harga dalam perjanjian 

sewa-menyewa adalah: dalam perjanjian jual-beli harga harus berupa uang, 

sementara dalam perjanjian sewa-menyewa harga tidak harus berupa uang, harga 

dalam perjanjian sewa-menyewa dapat berupa barang atau jasa.
16

 

Adanya unsur pembayaran suatu harga dalam perjanjian sewa-menyewa 

yang terjadi antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara 

jasa telekomunikasi dapat dibuktikan dari adanya pengaturan mengenai tarif sewa 
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 Widjaya, I. G. Rai, Op.Cit. hal., 168. 
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 Subekti, R, Op.Cit. hal., 53. 
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jaringan telekomunikasi yang tertera dalam Pasal 35 Ayat (1) PP No. 52 tahun 

2000.
17

 

Unsur terakhir yang perlu dicermati dalam pengertian perjanjian sewa-

menyewa menurut KUH Perdata adalah “suatu perjanjian” dan “disanggupi”. 

Dua konsep yang sederhana tetapi mempunyai makna yang mendasar. 

Konsep ini telah menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa 

merupakan suatu perjanjian yang tunduk pada asas konsensuil. Asas konsensuil 

adalah asas yang mengatur bahwa perjanjian sewa-menyewa ialah sah dan 

mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok dari 

perjanjian tersebut. 

Dari ulasan ringkas tentang unsur-unsur dalam perjanjian sewa-menyewa 

sudah terlihat beberapa persamaan secara prinsipil mengenai unsur-unsur dari 

perjanjian sewa-menyewa konvensional dan perjanjian sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi. 

Namun persamaan tersebut dirasa belum terlalu kuat untuk membuktikan 

bahwa perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi dapat diakomodir oleh 

perjanjian sewa-menyewa konvensional. Berdasarkan hal itu Penulis melalui 

penelitian dan penulisan karya tulis ini perlu melakukan perbandingan lebih lanjut 

terhadap kedua perjanjian tersebut. Sehingga pada akhirnya Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi 

mempunyai persamaan secara prinsipil dengan perjanjian sewa-menyewa 
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 Lihat Pasal 35 Ayat (1) PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 
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konvensional, dan apabila ada, Penulis dapat menggambarkan sifat-sifat yang 

unik dari perjanjian sewa-menyewa yang obyeknya adalah jaringan 

telekomunikasi. 

Satu unsur pembanding yang perlu Penulis kemukakan di awal penelitian 

dan penulisan ini adalah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa pada umumnya 

dan pihak menurut UU Telekomunikasi. 

Pengertian perjanjian sewa-menyewa yang telah diberikan sebelumnya 

telah menyebutkan secara eksplisit bahwa terdapat dua pihak dalam perjanjian 

sewa-menyewa secara konvensional, yaitu pihak penyewa dan pihak yang 

menyewakan. 

Nampaknya menurut pendapat Penulis, hal ini juga berlaku bagi pihak 

dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. Dimana, pihak penyewa adalah 

penyelenggara jasa telekomunikasi dan pihak yang menyewakan adalah 

penyelenggara jaringan telekomunikasi. Di dalam Pasal 9 Ayat (2) UU 

Telekomunikasi pembuat Undang-Undang menyatakan bahwa penyelenggara jasa 

telekomunikasi menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi
18

.  

Sampai sedemikian jauh uraian di atas belum terlihat perbedaan yang 

mendalam antara perjanjian sewa-menyewa yang berlaku secara konvensional 

dan perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. 

Oleh karena itu, dalam penelitian yang akhirnya dituangkan dalam tulisan ini 

akan dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai perbandingan dari kedua 
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 Lihat Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. 
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perjanjian sewa-menyewa tersebut. Sehingga pada akhirnya Penulis dapat 

menegaskan bahwa perjanjian sewa-menyewa yang terkandung dalam UU 

Telekomunikasi Pasal 9 Ayat (2) mempunyai persamaan dan perbedaan dengan 

perjanjian sewa-menyewa konvensional. 

 

C.  Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana karakteristik perjanjian sewa-menyewa antara 

penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi?  

2. Bagaimana perbandingan antara perjanjian sewa-menyewa tersebut 

dengan perjanjian sewa-meneywa yang diatur dalam KUH Perdata?  

Perlu Penulis kemukakan bahwa makna yang dapat dipetik dalam konsep 

“bagaimana” yang terdapat pada perumusan permasalahan penelitian hukum ini 

dapat meliputi beberapa hal. Misalnya antara lain,
19

 apakah hakikat perjanjian 

antara penyelenggara jaraingan telekomunikasi dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi? Apakah  hakikat dari perjanjian itu pada asasnya sama dengan 

hakikat perjanjian sewa- menyewa pada umumnya? 

Selanjutnya, apabila ada persamaan antara sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi dan sewa-menyewa pada umumnya, maka hal-hal apa saja yang 

merupakan kesamaan tersebut? Bagaimana persamaan-persamaan itu dapat 

                                                           
19

 Mengenai gambaran dari wujud struktur atau susunan teoritis di balik kata tanya “bagaimana” 

dalam rumusan masalah skripsi ini dapat dilihat dalam Bab II di bawah sub-judul sewa-menyewa 

konvensional sebagai suatu kontrak (a contract) dalam hal., 29. Periksa juga sub-judul 2.6. 

putusan hakim mengandung kaidah sewa-menyewa dalam hal.,24.  
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dijelaskan? Dalam hal ini Penulis membandingkan kedua perjanjian tersebut, 

yang dilihat dari hakikat, para pihak, lahirnya hubunganh hukum, bentuk, obyek 

sewa, hak dan kewajiban para pihak, dan berakhirnya hubungan hukum. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mencari dan menemukan 

asas-asas, dan kaedah-kaedah yang mengatur hubungan hukum antara 

penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi 

dalam perspektif perbandingan hukum dengan sewa-menyewa pada umumnya, 

misalnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. 

 

E. Metodelogi Penelitian 
 

Metodologi penelitian dalam tulisan ini adalah metodologi penelitian 

hukum. Tujuan dari setiap metodelogi penelitian hukum tidak lain adalah untuk 

mencari dan menemukan prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaedah-kaedah yang 

mengatur hubungan hukum. Dalam hal ini Penulis melakukan suatu pendekatan 

peraturan (statute approach) dan perbandingan hukum (comparative approach), 

yang bertujuan untuk mencari dan menemukan asas-asas, dan kaedah-kaedah 

hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum sewa-menyewa yang terjadi 

antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi. 
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Satuan amatan dalam penelitian ini adalah UU tentang Telekomunikasi 

No. 36 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan KUH Perdata yang mengatur perjanjian 

sewa-menyewa pada umumnya. 

Satuan analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana kaedah dan asas 

yang mengatur tentang hubungan hukum dalam Pasal 9 Ayat (2) UU 

Telekomunikasi, yang ditransposisikan
20

 dengan perjanjian sewa-menyewa pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Transposisi adalah metode dalam studi perbandingan hukum yang termasyur di dunia 

dikembangkan oleh Professor Esin Orucu Ph.D Higher dalam The Enigma of Comparative Law 

Variations on a Theme for The Variations on a Theme for the Twenty-First Century, martinus 

Nijholf Publishers, Boston, PP. 93-102. Metode ini telah dipergunakan oleh para hakim di 

Skotlandia sejak lama. Lihat misalnya catatan Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D. pada buku 

berjudul Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unineversitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga, hal., 42. 


