
14 
 

BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 
 

 

 

 

 

 

Sebagaimana judul di atas Bab ini berisi gambaran hasil tinjauan 

kepustakaan atau kajian atas literatur Hukum yang secara khusus membicarakan 

tentang berbagai kaedah dan asas hukum yang mengatur tentang perjanjian sewa-

menyewa. 

Gambaran hasil studi kepustakaan tentang perjanjian sewa-menyewa 

tersebut Penulis pilah menjadi 2 bagian. Pada bagian yang pertama digambarkan 

perjanjian sewa-menyewa pada umumnya (konvensional). Sedangkan pada bagian 

yang kedua adalah gambaran tentang hasil studi kepustakaan mengenai perjanjian 

sewa-menyewa dalam bidang telekomunikasi. 

Hal-hal sebagaimana Penulis ungkapkan, Penulis gambarkan dalam Bab 

ini tidak lain dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian,yaitu 

bagaimana perspektif perjanjian sewa-menyewa antara penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia. 
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A. Sewa-Menyewa Menurut KUH Perdata 

  

1. Hakikat dan Dasar Hukum 

 
Perjanjian sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huur en 

verhuur. Sedangkan dalam bahasa Inggris sewa-menyewa disebut dengan rent 

atau hire.
1
 Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti 

pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Sedangkan menyewa berarti 

memakai dengan membayar uang sewa.
2
 Dari pengertian leksikal kata sewa dan 

menyewa tersebut orang dapat mendekati hakikat sewa-menyewa sebagai suatu 

hubungan hukum yang termasuk dalam perjanjian timbal balik. Dimaksud dengan 

perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang pihaknya berkedudukan sebagai 

kreditur dan debitur. 

Selanjutnya ada pendapat bahwa pada hakitkatnya perjanjian sewa-

menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak 

penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa 

kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.
3
 

Rumusan pengertian tersebut mengandung unsur-unsur perjanjian sewa- 

menyewa yang terdiri dari 3 unsur. Pertama, sewa-menyewa mengandung suatu 

                                                           
1
 Uraian lengkap yang ditulis dalam Bahasa Inggris Hukum mengenai institusi Hire Contract ini 

dapat dilihat dalam Jeferson Kameo LL.M., Ph.D., dalam thesis Ph.D., Faculty of Law and 

Financial Studies University of Glasgow, June 2005. 

 
2
 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2008, hal., 833. 

  
3
 Harahap, M. Yahya S.H., Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hal. 220. 
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persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pihak pemilik 

barang) dengan pihak penyewa, pihak yang menggunakan (use) barang.
4
 

Sedangkan unsur kedua dalam perjanjian sewa-menyewa yaitu pihak yang 

menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya 

dinikmati (volledige genot).
5
 

Selanjutnya unsur ketiga dalam perjanjian sewa-menyewa adalah 

penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran 

sejumlah harga sewa yang tertentu pula.
6
 

Memperhatikan hakikat perjanjian sewa-menyewa sebagaimana 

dikemukakan di atas, berikut ini dikemukakan dasar hukum perjanjian sewa-

menyewa konvensional. Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam Bab VII Buku 

III KUH Perdata dibawah judul “Tentang Sewa-Menyewa”.
7
 

Apabila hakikat sesuatu dapat diketahui dengan mencermati pengertian 

mengenai hal itu, maka dalam dasar hukum berikut ini dikemukakan definisi 

perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata adalah:  

“Sewa-menyewa itu suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan 

                                                           
4
 Ibid. 

 
5
 Ibid. 

 
6
 Ibid. 

 
7
 Lihat Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. 
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dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut 

belakangan itu disanggupi pembayarannya.”
8
 

 

 

2. Unsur dalam Hubungan Hukum Sewa-Menyewa 

 
Dari pengertian perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata tersebut 

di atas, dapat ditarik empat (4) unsur dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu: bahwa 

pertama, sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian atau suatu kontrak (a 

contract). Kedua, dalam sewa-menyewa ada unsur kenikmatan dari suatu barang. 

Ketiga, terdapat unsur jangka waktu sewa, dan keempat ada unsur harga sewa 

dalam perjanjian bernama sewa-menyewa. 

Berikut dibawah ini uraian hasil tinjauan kepustakaan mengenai unsur-

unsur dalam perjanjian sewa-menyewa konvensional sebagaimana diketemukan 

dalam pengertian menurut KUH Perdata di atas. 

Perjanjian sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian atau suatu kontrak 

(a contract). Hal ini telah tertulis secara eksplisit dalam pengertian perjanjian 

sewa-menyewa menurut KUH Perdata di atas.  

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perikatan yang lahir dari 

perjanjian diartikan oleh KUH Perdata sebagai perbuatan hukum untuk saling 

mengikatkan diri.
9
 Hal ini sejalan dengan beberapa pengertian yang dipaparkan 

oleh para penulis buku (text book) hukum di Indonesia. 

                                                           
8
 Lihat Pasal 1548 KUH Perdata. 

 
9
 Supra, Bab I hal., 4. 
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Professor Subekti S.H. misalnya mengartikan perjanjian sebagai: 

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain 

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.”.
10

 

Penulis buku hukum lainnya, mengartikan perjanjian sebagai:  

“Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang 

atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk 

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain 

untuk menunaikan prestasi.
11

” 

Nampaknya pendapat yang baru saja dikemukakan di atas sejalan dengan  

pendapat Professor Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H., M.H., yang menyatakan 

bahwa:  

“Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua 

pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu 

hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”
12

 

 Selanjutnya dapat dilihat pengertian kontrak menurut Black’s Law 

Dictionary, yaitu:  

“Contract : An agreement between two or more persons which 

creates an obligation to do or not to do a peculiar thing.”
13

 

Sama halnya dengan pengertian kontrak sebagai nama ilmu hukum yang 

diberikan oleh Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D., yaitu: 

                                                           
10

 Professor Subekti, R. S.H., Op.Cit, hal., 1. 

 
11

 Harahap, M. Yahya S.H., Loc.Cit. 

 
12

 Prodjodikoro, R. Professor Dr. Wirjono S.H., M.H.,  Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar 

Maju, Bandung, 2011, hal., 4. 

 
13

 Black, Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary”, St Paul Minn: West Publishing Co., 1990., 

terjemahannya “Kontrak : Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan 

kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.” 
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“Segenap kewajiban bagi setiap orang berjanji atau bersepakat 

dengan orang lain untuk memberikan, atau berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain tersebut, atau 

berkenaan dengan segenap kewajiban yang dituntut oleh hukum 

kepada setiap orang untuk memberikan atau berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu terhadap atau untuk orang lain apabila keadilan 

menghendaki meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.”
14

 

 

3. Kenikmatan dari Suatu Barang dalam Sewa-Menyewa 

 
Unsur selanjutnya dari perjanjian sewa-menyewa yang terdapat dalam 

pengertian sewa-menyewa menurut KUH Perdata sebagaimana dikemukakan di 

atas adalah mengenai kenikmatan suatu barang atau obyek dalam hubungan 

hukum sewa-menyewa.  

Telah Penulis kemukakan dalam tinjauan pustaka di atas bahwa dalam 

perjanjian sewa-menyewa objek yang beralih hanyalah hak penguasaan dari 

fungsi suatu barang yang diperjanjikan. Oleh karena itu tidak adanya pengalihan 

hak milik dari barang tersebut. Yang diperoleh pihak penyewa hanyalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memakai barang milik pemberi sewa dalam perjanjian 

sewa-menyewa.
15

 

Dari informasi tidak adanya pengalihan hak milik dari barang yang 

disewakan, Subekti berpendapat bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa pihak 

yang menyewakan (pemberi sewa) dimungkinkan bukanlah pemegang hak milik 

                                                           
14

 Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D., Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum 

UKSW Salatiga, hal., 2. 

 
15

 Widjaya, I.G. Rai S.H., Loc.Cit; Professor Subekti, R S.H., Loc.Cit.; Subekti, R S.H.; 

Suryodiningrat S.H. M.H., R.M, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 

1980, hal., 44. 
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dari barang tersebut. Akan tetapi pihak yang menyewakan juga dapat berupa 

pihak pemegang hak untuk menikmati hasil dari suatu barang objek perjanjian
16

.  

 

4.  Jangka Waktu Sewa 

 
KUH Perdata tidak memberikan aturan khusus mengenai jangka waktu 

dalam perjanjian sewa-menyewa. Akan tetapi, jangka waktu tersebut dirasa sangat 

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

dan mencegah adanya multi tafsir dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa.
17

  

Kajian pustaka lebih lanjut mengenai hal ini Penulis kemukakan pula 

dalam Bab II ini, dibawah sub-judul Putusan Hakim mengandung kaedah dan 

asas-asas yang mengatur mengenai hubungan hukum sewa-menyewa. 

 

5. Harga dalam Sewa-Menyewa 
 

Tercantumnya kata “pembayaran sesuatu harga” dalam pengertian 

perjanjian sewa-menyewa menurut KUH Perdata di atas, membuktikan bahwa 

dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat adanya prestasi yang diterima oleh yang 

menyewakan berupa pembayaran harga sewa (rent). Studi kepustakaan yang 

dilakukan oleh Penulis membuktikan bahwa apabila dalam perjanjian sewa-

menyewa pihak yang menyewakan tidak menerima prestasi dari penyewa, maka 

                                                           
16

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

 
17

 Widjaya, I.G. Rai, Op.Cit., hal. 169 – 170; Subekti, R, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hal., 90 – 91; 

Subekti, R.,  Aneka Perjanjian, Op.Cit., hal. 52 – 53., 
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perjanjian tersebut bukanlah perjanjian sewa-menyewa, akan tetapi perjanjina 

pinjam-pakai.
18

  

Kaitan dengan harga atau rent dalam perjanjian sewa-menyewa, perlu 

Penulis kemukakan di sini bahwa 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.
19

 Aspek pembeda antara unsur harga dalam perjanjian jual-beli 

dan sewa-menyewa ini perlu pula Penulis kemukakan di sini mengingat kadang 

kala, dalam kehidupan sehari-hari orang lebih menganggap bahwa hubungan 

hukum telekomunikasi itu nampaknya berlangsung atas dasar jual-beli, ketika 

pengguna telekomunikasi membeli pulsa. 

 

6. Putusan Hakim Mengandung Kaidah Sewa-Menyewa 

 
Disamping struktur analisis kontraktual tentang kaedah dan asas yang 

mengatur hubungan hukum sewa-menyewa menurut ketentuan perundang-

undangan, perlu pula Penulis tambahkan di sini suatu hasil Penelitian terhadap 

putusan-putusan pengadilan Republik Indonesia (MA-RI) dan sejumlah 

perundangan terkait yang dilakukan oleh Jeferson Kameo S.H., LL.M., Ph.D. di 

dalam mana kaedah dan asas-asas yang mengatur tentang sewa-menyewa dapat 

pula ditemukan.  

                                                           
18

 Widjaya, I. G. Rai, Ibid. 

  
19

 Professor Subekti S.H., R, Loc.Cit. 
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Adapun gambaran kepustakaan tentang aspek-aspek, dalam hal ini prinsip-

prinsip atau asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur mengenai hubungan 

hukum sewa-menyewa yang dikembangkan oleh lembaga peradilan Indonesia dan 

peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang ikut mendikte hubungan 

hukum sewa-menyewa konvensional yang terjadi di Indonesia tersebut adalah 

sebagai berikut dibawah ini. 

Pertama, berkaitan dengan para pihak (the parties to contract), baik 

putusan MA No. 1537K/Pdt/1985, No. 603K/Pdt/1986 dan No. 1537K/Pdt/1987, 

ketiga-tiganya mengikuti suatu prinsip hukum yang tetap dan dikenal dalam 

kontrak sebagai nama Ilmu Hukum, yaitu bahwa dengan meninggalnya satu pihak 

maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum.
20

 

Suatu prinsip yang juga menurut pendapat Penulis perlu dikemukakan 

sehubungan dengan kedudukan para pihak dalam hubungan hukum sewa-

menyewa adalah bahwa pihak penyewa (lesse), tidak berkedudukan untuk dapat 

menggugat tentang pemilikan atas tanah sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa. 

Hal itu dapa dijumpai dalam putusan MA No. 213K/Sip/1979.
21

 

Namun demikian, masih dalam kaitannya dengan kedudukan para pihak, 

MA dalam putusan No. 1403K/Pdt/2000 mengikuti dikte kaidah bahwa seorang 

penyewa dari suatu obyek hubungan hukum sewa-menyewa berhak mengajukan 

                                                           
20

 Lihat, Penelitian Individual Jeferson Kameo, S.H., LL.M., Ph.D, tidak dipublikasikan. 

 
21

 Ibid. 
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bantahan, atau apa yang disebut oleh Jeferson Kameo Ph.D., sebagai mempunyai 

kekuasaan (power to contract) untuk mengajukan sita eksekusi.
22

 

Masih dalam kaitan dengan aspek dalam struktur analisis sewa-menyewa 

sebagai suatu kontrak, dalam hal ini para pihak dalam sewa-menyewa, lebih 

khusus lagi pengaturan tentang dimensi kekuasaan berkontrak (power to 

contract), MA dalam putusan No. 337K/Pdt/1984 mengikuti prinsip hukum 

bahwa penyewa atau pihak yang mempunyai barang yang kenikmatannya 

disewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan bahwa dia hendak 

mempergunakan benda sewa tersebut.
23

 

Kedua, mengenai jangka waktu dalam hubungan hukum sewa-menyewa 

ada beberapa putusan pengadilan seperti putusan MA No. 1617K/Pdt.1986, No. 

886K/Pdt/1990 dan No. 3182K/Pdt/1994 yang mengikuti dikte hukum (the 

dictade of the law) bahwa perumusan hubungan hukum sewa-menyewa harus 

mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
24

 

Kaitan dengan pengaturan mengenai jangka waktu tersebut diatas, putusan 

MA-RI No. 3280K/Pdt/1995 juga mengulang kembali perintah hukum bahwa 

dalam hal perjanjian sewa-menyewa itu tanpa batasan waktu, maka hubungan 

hukum tersebut dinyatakan berakhir dalam 3 tahun.
25

 

                                                           
22

 Ibid. 

 
23

 Ibid. 

 
24

 Ibid. 

 
25

 Ibid. 
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Sementara itu, prinsip hukum dalam putusan MA No. 3280K/Pdt/1995 

tersebut juga sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 12 Ayat (6) UU No. 

4 tahun 1995 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang memuat rumusan kaedah 

bahwa sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa 

batas waktu, dinyatakan telah berakhir dalam waktu 3 tahun sejak berlakunya UU 

No. 4 tahun 1995.
26

 

Ketiga, putusan MA-RI juga menambahkan kaedah hukum dalam kaitan 

dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam hubungan hukum 

sewa-menyewa sebagai suatu kontrak. Menurut putusan MA No. 

3192K/Pdt/1988, pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk melakukan 

tindakan-tindakan sebagai seorang penyewa yang baik. Hal ini sejalan dengan 

prinsip hukum umum dalam hubungan hukum sewa-menyewa yang diatur dalam 

KUH Perdata, yaitu bahwa seorang penyewa harus bertindak sebagai bapak 

rumah yang baik.
27

 

Sedangkan menurut putusan MA No. 3109K/Pdt/1995, bagi seorang yang 

mempunyai hak milik atas benda yang kenikmatannya disewakan, ia berhak untuk 

mengalihkan kepemilikan atas benda yang disewakan kepada pihak ketiga dan 

hubungan hukum antara penyewa dengan pemilik benda sewa lama yang 

dialihkan tersebut menjadi hapus dengan beralihnya benda sewa tersebut.
28

 

                                                           
26

 Ibid. 

 
27

 Ibid. 

 
28

 Ibid. 
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Keempat, aspek yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam 

hubungan hukum sewa-menyewa sebagai suatu kontrak (a contract) adalah 

menyangkut formalitas. Mengenai hal ini, seperti telah dikemukakan di atas, 

aspek bentuk (form) oleh peraturan perundang-undangan memang diserahkan 

kepada para pihak dalam hubungan hukum dimaksud. Pasal 12 Ayat (6) UU No. 4 

Tahun 1995, dalam hal rumah sebagai obyek sewa, maka bentuk yang dapat 

dipilih oleh para pihak yaitu tertulis, maupun tidak tertulis.
29

 

Aspek yang kelima, adalah menyangkut penyelesaian sengketa. Seperti 

telah dikemukakan diatas, apabila diperhatikan dari putusan-putusan pengadilan 

yang dirujuk diatas, terlihat bahwa juridiksi atau kewenangan untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa yang berkenaan dengan kontrak 

sewa-menyewa adalah dalam peradilan perdata.
30

 

Hanya saja hal yang menarik pula untuk dikemukakan disini adalah 

bahwa, dapat saja, sebagaimana suatu perjanjian atau perikatan (obligation) yang 

lahir tidak hanya dari perjanjian tetapi juga dari Undang-Undang, maka Pasal 12 

Ayat (5) UU No. 4 tahun 1995 juga mendikte bahwa penyelesaian sengketa 

mengenai hubungan hukum sewa-menyewa tersebut tidak tertutup kemungkinan 

untuk diselesaikan melalui jurisdiksi peradilan pidana. Pasal 36 Ayat (2) jo Pasal 

12 Ayat (1) UU tentang Perumahan dan Pemukiman tercantum kaedah yang 

mengancam mereka yang tidak bersedia meninggalkan rumah yang disewa 

                                                           
29

 Ibid. 

 
30

 Ibid. 
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dengan delik penghunian yang tidak sah atau tanpa hak dapat dipidanakan dengan 

pidana penjara 2 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,00.
31

 

Dalam kaitannya dengan aspek penyelesaian sengketa terhadap hubungan 

hukum sewa-menyewa tersebut, MA-RI dalam putusan No. 641K/Sip/1971 dan 

No.4413K/Pdt/1986
32

 menetapkan suatu kaedah hukum yang penting, yaitu 

bahwa sengketa sewa-menyewa adalah kewenangan Pengadilan Negeri.
33

 

 

7. Sewa-Menyewa sebagai Suatu Kontrak 
 

Apabila uraian keputustakaan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam 

perjanjian sewa-menyewa tersebut di atas diperhatikan secara cermat, maka 

Penulis dapat memastikan bahwa hakikat perjanjian sewa-menyewa pada 

umumnya (konvensional) seperti diatas adalah suatu kontrak (a contract). Oleh 

karena itu gambaran tentang hasil studi kepustakaan terhadap perjanjian sewa-

menyewa di bawah ini akan mengikuti struktur suatu kontrak, yang biasanya 

dimulai dari para pihak. 

Perlu ditambahkan di sini bahwa seperti telah Penulis kemukakan dalam 

catatan kaki No. 2 dalam Bab ini, bahwa menurut hasil tinjauan kepustakaan yang 

dilakukan oleh Penulis, suatu model struktur analisis perjanjian sewa-menyewa 

sebagai suatu kontrak, dapat ditemukan dalam Thesis Ph.D Jefferson Kameo S.H., 

                                                           
31

 Ibid. 

 
32

 Berdasarkan PP No. 49 tahun 1965,  Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP) dapat melakukan 

penghentian sewa-menyewa. Ibid. 

 
33

 Dua Putusan MA tersebuat diatas diperkuat dengan PP No. 55 tahun 1981 yang mengalihkan 

kewenangan KUP kepada Pengadilan Negeri. Ibid. 

 



27 
 

LL.M., Ph.D. yang diterbitkan oleh Faculty of Law and Financial Studies 

University of Glasgow pada tahun 2005, Juni.
34

 

Pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa-menyewa konvensional 

adalah orang, dalam hal ini manusia pribadi atau badan hukum. Pihak yang 

menyewakan memberikan kenikmatan atas suatu barang dalam jangka waktu 

tertentu kepada pihak lainnya (pihak penyewa). Pihak yang menyewakan 

menerima pembayaran sesuatu harga yang disebut dengan sewa (rent). Pihak yang 

menyewakan barang yang dalam hal ini adalah hak atas kenikmatan atas benda 

yang disewakan tidak harus pemegang hak milik tetapi semua orang yang atas 

dasar hak penguasaan untuk memindahkan pemakaian kenikmatan suatu barang 

ke tangan orang lain juga dapat menjadi pihak yang menyewakan.
35

 Hal tersebut 

dikarenakan didalam sewa-menyewa yang diserahkan kepada pihak penyewa 

bukanlah hak milik atas suatu barang melainkan hanya kenikmatan dari barang 

yang disewakan
36

. 

Pihak penyewa adalah orang dalam hal ini sama dengan pihak yang 

menyewakan yaitu manusia pribadi atau badan hukum. Manusia pribadi dan 

badan hukum yang cakap (mempunyai kapasitas) melakukan perbuatan hukum itu 

melakukan pembayaran sesuatu harga kepada pihak lainnya (pihak yang 

                                                           
34

 Struktur analisis kontraktual dari hubungan hukum sewa-menyewa sebagaimana dikemukakan 

dalam Thesis Ph.D tersebut, sebagai suatu kontrak (a contract), dapat dilihat dalam hal.,143-149; 
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menyewakan), untuk menerima kenikmatan suatu barang dalam jangka waktu 

tertentu. 

Perjanjian sewa-menyewa pada dasarnya tunduk pada asas konsensualitas. 

Konsesualitas sendiri berasal dari bahasa latin “consensus”, yang artinya sepakat. 

Namun bukan berarti asas konsensualitas merupakan suatu perjanjian diisyaratkan 

adanya kesepakatan. Dimaksud dengan asas konsensualitas adalah pada dasarnya 

perjanjian dan perikatan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan.
37

  

Meskipun perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, 

namun oleh KUH Perdata diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara 

sewa tertulis dan sewa lisan. Jika perjanjian sewa-menyewa itu diadakan secara 

tertulis  maka sewa-menyewa berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu 

yang ditentukan sudah habis tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan 

pemberhentian untuk itu. Sebaliknya jika perjanjian sewa-menyewa tidak dibuat 

dengan tertulis maka sewa itu tidak berahir pada waktu yang ditentukan, tapi jika 

pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa dia hendak 

mengehentikan sewanya, pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan 

mengindahkan jangka waktu yang diharuskan. Jika tidak ada pemberitahuan 

tersebut, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama. 

                                                           
37
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Perihal sewa menyewa secara tertulis diatur dalam pasal 1570 sedangkan perihal 

sewa menyewa yang tidak tertulis (lisan) diatur dalam pasal 1571.
38

 

 Selain pembedaan bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara 

lisan dan tertulis, pembedaan bentuk tersebut, dapat juga dilakukan melalui 

pembedaan perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk akta otentik (authentieke 

akte) dengan perjanjian sewa-menyewa dalam bentuk akta di bawah tangan 

(onderhands). 

Jika dibuat dengan akta otentik maka, dibuat dalam bentuk sesuai dengan 

yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/atau di hadapan pejabat umum 

yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan apabila 

kebenarannya dibantah, si penyangkal yang harus memikul beban pembuktian 

(the burden of proof), untuk membuktikan ketidakbenaran sangkalan/dalilnya. 

Sedangkan apabila dibuat dengan akta dibawah tangan maka, bentuk akta tidak 

terikat bentuk formal. Akta dibawah tangan dapat dibuat dengan bebas oleh setiap 

subyek hukum yang berkepentingan, mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna apabila diakui oleh penandatangan, dan  apabila kebenaran dibantah, 

pihak yang membantah yang memikul beban pembuktian (the burden of proof), 

yang harus membuktikan kebenaran bantahan/dalilnya.
39

  

Pasal 1548 KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai 

barang yang dapat menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa. Hal ini cukup 
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menimbulkan sebuah kontroversi mengenai apakah hanya barang berwujud saja 

yang dapat menjadi obyek dalam perjanjian sewa-menyewa ataukah barang-

barang tidak berwujud juga dapat menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa. 

Hoffman dan De Purger berpendapat bahwa hanya barang-barang 

berwujud yang dapat menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan 

dengan lingkungan Hukum Adat di Indonesia. Cara berpikir orang-orang 

Indonesia bersifat kongkret, dimana selalu menunjuk pada hal yang dapat dilihat, 

didengarkan atau diraba.
40

 Sehingga yang dianggap sebagai obyek dalam 

perjanjian sewa-menyewa hanyalah barang-barang berwujud.  

Christina T. Budhayati S.H., M.H. berpendapat bahwa obyek perjanjian 

sewa-menyewa adalah barang berwujud (baik bergerak atau tidak bergerak) 

dikarenakan adanya prestasi untuk memberikan kenikmatan, meskipun sejatinya 

kenikmatan memang tidak dapat dilihat mata, tetapi bisa diindera dengan rasa.
41

 

Di sisi lain Asser, van Brakel, dan Vollmar berpendapat bahwa tidak 

hanya barang-barang yang berwujud saja yang dapat menjadi obyek perjanjian 

sewa-menyewa.  Melainkan menurut mereka barang-barang tidak berwujud juga 

dapat menjadi obyek dalam perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan dengan cara 

berpikir orang-orang Barat yang bersifat abstrak. Dibuktikan dalam pandangan 

dan sistem Burgerlijk Wetbook sama sekali tidak mengisyaratkan keberatan 
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pembuat Buku tersebut untuk menjadikan benda tidak berwujud sebagai sebuah 

obyek dalam perjanjian sewa-menyewa. Pendapat ini diperkuat dengan adanya 

putusan Hoge Raad Belanda tanggal 8 Desember 1922 (W. 11044 N.J. 1923. 149) 

yang menganggap kemungkinan ada persewaan suatu hak untuk memburu 

hewan.
42

 

Perjanjian sewa-menyewa adalah sebuah perjanjian timbal balik, sehingga 

ada hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang melakukan 

perjanjian.
43

 Di bawah ini semua hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan 

hukum sewa-menyewa akan dielaborasi. 

Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam Pasal 1550 

KUH Perdata, yaitu bahwa pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang 

yang disewakan kepada penyewa. Selanjutnya pihak yang menyewakan juga 

berkewajiban memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga 

barang tersebut dapat dipakai oleh pihak penyewa untuk keperluan yang 

dimaksudkan. Demikian pula pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan 

si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang yang disewakan selama 

berlangsungnya sewa-menyewa. 

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang 

disewa untuk dinikmati kegunaan barang tersebut. Dan bukan mengalihkan hak 

milik dari barang tersebut. 
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 Tentang pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang menyewakan 

barang diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas 

barang yang disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 1551 KUH 

Perdata yang berbunyi: 

“Ia harus selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-

pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan 

kecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi wajibnya si 

penyewa.”
44

 

Pasal 1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat dari barang yang 

disewakan. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menanggung semua cacat 

dari barang yang dapat merintangi pemakaian barang yang disewakan walaupun 

sewaktu perjanjian dibuat pihak-pihak tidak mengetahui cacat tersebut. Jika cacat 

tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa maka pihak yang 

menyewakan diwajibkan untuk menganti kerugian.
45

 

Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan 

atau rintangan yang menggangu penyewa menikmati obyek sewa yang disebabkan 

suatu tuntutan hukum yang bersangkutan dengan hak milik atas barangnya. Jika 

terjadi yang demikian, maka penyewa berhak menuntut suatu pengurangan harga 

sewa menurut imbangan, asalkan ganguan dan rintangan tersebut telah 

diberitahukan kepada pemilik.
46

 Namun, pihak yang menyewakan tidak 

diwajibkan untuk menjamin sipenyewa terhadap rintangan-rintangan dalam 
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menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan peristiwa 

yang tidak berkaitan dengan tuntutan atas hak milik atas barang sewa.
47

 

Pihak yang menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban juga 

menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang menyewakan dapat 

disimpulkan dari pengertian hubungan hukum sewa-menyewa dalam Pasal 1548 

KUH Perdata, yaitu pihak yang menyewakan berhak menerima uang sewa sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan berhak menegur 

penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibanya dengan baik. 

Kewajiban utama pihak penyewa dapat dilihat dari Pasal 1560 KUH 

Perdata, dengan kewajiban tambahan bagi pihak penyewa, yaitu memakai barang 

yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan 

pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian 

mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan 

dan wajib membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Pihak 

penyewa juga memikul kewajiban untuk menanggung segala kerusakan yang 

terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa 

kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
48

 Selanjutnya 

penyewa wajib mengadakan perbaikan-perbaikan kecil sehari-hari sesuai dengan 
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isi perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat (khusus untuk sewa 

rumah dan perabot rumah).
49

 

Sedangkan hak-hak yang dimiliki pihak penyewa terdiri dari sekurang-

kurangnya tiga hak antara lain menerima barang yang disewakan, memperoleh 

kenikmatan yang tentram atas barang yang disewanya selama waktu sewa, dan 

menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan-

pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.
50

 

Penentuan berakhirnya hubungan hukum sewa-menyewa diatur secara 

umum oleh KUH Perdata. Hubungan hukum sewa-menyewa konvensional 

berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan, dibagi dalam 

dua kategori yaitu, apabila perjanjian sewa-menyewa tertulis, hal itu diatur 

didalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi:  

“jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir 

demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa 

diperlukanya suatu pemberitahuan untuk itu”.
51

 

Sedangkan apabila bentuk perjanjian sewa-menyewa tersebut adalah 

perjanjian sewa-menyewa lisan, maka berakhirnya hubungan hukum diatur dalam 

Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi: 

“jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak 

berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak 

lain menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan 
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mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut 

kebiasaan setempat.”
52

 

Perjanjian sewa-menyewa juga dapat berakhir tidak ditentukan waktunya. 

Mengenai penghentian atau berakhirnya waktu sewa dalam hubungan hukum 

sewa-menyewa seperti ini didasarkan pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-

menyewa pada saat yang dianggap pantas oleh para pihak. Undang-undang tidak 

mengatur berakhirnya hubungan hukum sewa-menyewa tanpa batas waktu. 

Sehingga penghentianya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
53

 

Selanjutnya  mengenai aspek berakhirnya hubungan hukum sewa-

menyewa ini, juga dengan ketentuan khusus. 

Penghentian hubungan hukum sewa-menyewa hanya dapat dilakukan atas 

persetujuan dua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak 

penyewa. Penghentian karena kehendak para pihak ini bisa dilakukan tanpa 

putusan dari pengadilan.  

Selanjutnya Pasal 1579 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemilik 

barang tidak dapat menghentikan sewa dengan mengatakan bahwa ia akan 

mengunakan sendiri barangnya, kecuali apabila waktu membentuk hubungan 

hukum sewa-menyewa  tersebut diperbolehkan. Penghentian hubungan hukum 

sewa-menyewa yang dikehendaki oleh salah satu pihak saja, hanya dapat 

dilakukan dengan putusan pengadilan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 Ayat 

(3) PP No. 49 tahun 1963 jo PP No. 55 tahun 1981.
54
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Pasal 1553 KUH Perdata mengatur apabila benda sewaan musnah sama 

sekali bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka hubungan hukum sewa-

menyewa gugur demi hukum. Dengan demikian hubungan hukum sewa-menyewa 

berakhir bukan karena kehendak para pihak melainkan karena keadaan memaksa 

(overmacht).
55

 

 

B. Sewa-Menyewa Jaringan Telekomunikasi 

 

1. Hakikat Sewa-Menyewa Jaringan Telekomunikasi 

Kepustakaan yang Penulis tinjau memang belum ada yang membicarakan 

mengenai hakikat sewa-menyewa jaringan telekomunikasi. Kecuali, seperti 

Penulis telah kemukakan di depan bahwa perjanjian sewa-menyewa antara 

penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi 

dapat diketahui dari rumusan Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. UU 

Telekomunikasi secara eksplisit telah menegaskan bahwa penyelenggara jasa 

telekomunikasi menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan 

telekomunikasi.
56

 

Dari rumusan Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi tersebut dapat ditarik 2 

unsur dari perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi, unsur yang pertama 

yaitu merupakan suatu perjanjian (kontrak) antara pihak penyewa dan pihak yang 
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menyewakan. Unsur yang kedua adalah adanya obyek sewa yaitu jaringan 

telekomunikasi.
57

 

Selain dari rumusan Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi unsur 

merupakan suatu perjanjian juga terlihat dari rumusan Pasal 1 Angka (9) UU 

Telekomunikasi, bahwa: 

“Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi 

pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau 

jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.”
58

 

Unsur merupakan suatu perjanjian jelas terlihat dari rumusan Pasal di atas yang 

telah menyebutkan secara ekplisit bahwa hubungan hukum yang harus didasarkan 

oleh kontrak. 

Pasal 27 Ayat (1) UU Telekomunikasi jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi juga 

telah menambahkan satu unsur dalam perjanjian sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi, yaitu adanya tarif sewa jaringan dalam hubungan hukum sewa-

menyewa jaringan tersebut.
59

  

Sementara itu jangka waktu perjanjian sewa-menyewa telekomunikasi 

tidak ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akan 

tetapi jangka waktu sewa dirasa terlalu penting untuk dihilangkan dari unsur-

unsur perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi.  Diketahui bahwa 
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unsur-unsur hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi adalah 

suatu perjanjian (kontrak), jaringan telekomunikasi, tarif sewa jaringan, dan 

jangka waktu sewa jaringan, serta tidak kalah penting adalah para pihak yang 

mempunyai kecakapan (capacity) dan kekuasaan (power) untuk melakukan 

hubungan hukum (to contract). 

Perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi merupakan suatu 

perjanjian antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa 

telekomunikasi. Dengan adanya perjanjian di antara para pihak tersebut maka 

terdapat keharusan yang melekat pada kedua pihak yang telah mengikatkan diri. 

Keharusan di sini adalah keharusan bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi 

untuk memberikan prestasi berupa hak atas kenikmatan dari jaringan yang 

disewakan, dan keharusan bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk 

membayar tarif sewa jaringan tersebut sebagai kontra prestasi dalam jangka waktu 

sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan peraturan 

perundang-undangan
60

 yang berlaku. 

 

2. Jaringan Telekomunikasi, Obyek Perjanjian 
 

Dalam perjanjian sewa-menyewa jaringan, hak atas kenikmatan yang 

diberikan adalah hak atas kenikmatan untuk menggunakan jaringan 

telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi disini merupakan sebuah obyek dari 
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hubungan hukum sewa-menyewa. Sehingga dapat dikategorikan disini bahwa 

jaringan telekomunikasi merupakan sebuah unsur pokok atau esensialia dalam 

hubungan hukum atau kontrak sewa-menyewa jaringan telekomunikasi. 

 

3. Tarif Sewa Jaringan 
 

 Tarif sewa jaringan merupakan unsur pokok atau esensialia lainnya dalam 

perjanjian sewa-menyewa jaringan telekomunikasi. Hal ini dikarenakan tarif sewa 

jaringan merupakan prestasi yang diberikan penyelenggara jasa telekomunikasi 

kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi. Sehubungan dengan itu, dalam 

Pasal 2 PP No. 7 tahun 2009 diatur bahwa: 

”Jenis penerimaan bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah dan 

persentase.”
61

 

Maka dari itu dalam hubungan hukum sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi, tarif sewa jaringan harus berupa uang dalam bentuk satuan 

rupiah. Sementara nominal tarif sewa jaringan sendiri dapat diketahui 

perhitungannya melalui lampiran 1 tentang Panduan Perhitungan Tarif Sewa 

Jaringan dalam Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007.  

 

4. Jangka Waktu Sewa Jaringan 
 

UU Telekomunikasi tidak menentukan secara eksplisit mengenai jangka 

waktu sewa jaringan. Akan tetapi, jangka waktu tersebut dirasa sangat penting 

untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan timbul di kemudian hari dan 
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mencegah adanya multi tafsir disebuah perjanjian sewa-menyewa.
62

 Oleh sebab 

itu, mengenai jangka waktu dalam perjanjian sewa-menyewa telekomunikasi ini, 

disamping diatur dalam peraturan perundang-undangan, jangka waktu juga 

diserahkan kepada perjanjian atau kontrak. 

 

5. Sewa-Menyewa Telekomunikasi Sebagai Suatu Kontrak 
 

Memperhatikan gambaran pustaka sebagaimana telah Penulis kemukakan 

di atas, sekali lagi perlu Penulis tegaskan bahwa hakikat perjanjian sewa-

menyewa jaringan seperti di atas adalah suatu kontrak (a Contract). Oleh karena 

itu gambaran tentang hasil studi kepustakaan terhadap perjanjian sewa-menyewa 

di bawah ini akan mengikuti struktur suatu kontrak, yang biasanya dimulai dari 

para pihak, sama seperti struktur analisis yang telah terlebih dahulu digambarkan 

dalam kaitan dengan perjanjian sewa-menyewa konvensional.
63

 

Menurut Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi, para pihak dalam 

perjanjian sewa-menyewa jaringan adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi 

dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam hal ini, penyelenggara jaringan 

telekomunikasi bertindak sebagai pihak yang menyewakan. UU Telekomunikasi 

juga menggunakan istilah pelanggan dan pemakai dalam perjanjian sewa-

menyewa telekomunikasi tersebut. 
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  Widjaya S.H., M.H., I.G. Rai, Loc.Cit; Professor Subekti, R S.H., Loc.Cit. 
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 Lihak struktur tersebut dalam sub-judul 2.1, 2.6, 2.7, yang semuanya sengaja penulis 

konstruksikan demikian untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dalam rumusan masalah 

penelitian dan penulisan karya tulis kesarjanaan ini.  
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Pasal 1 Ayat (13) UU Telekomunikasi telah memberikan pengertian secara 

tersirat mengenai penyelenggara jaringan telekomunikasi. Menurut UU, yang 

dimaksud dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyedia 

dan/atau pelayan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi.
64

 

UU Telekomunikasi dalam Pasal 8 Ayat (1) menghendaki bahwa 

penyelenggara jaringan telekomunikasi harus berupa badan hukum yang didirikan 

untuk maksud menyelenggarakan jaringan telekomunikasi. Badan hukum tersebut 

dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), Badan Usaha Milik Swasta, atau koperasi.
65

 

Pihak lainnya didalam hubungan hukum sewa-menyewa telekomunikasi 

adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang bertindak sebagai pihak penyewa. 

Pasal 8 Ayat (1) UU Telekomunikasi telah memberikan mandat bahwa 

penyelenggara jasa telekomunikasi harus merupakan badan hukum yang didirikan 

untuk maksud menyelenggarakan jasa telekomunikasi, harus berupa Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik 

Swasta, atau koperasi.
66

 Penyelenggara jasa telekomunikasi sendiri secara tersirat 

diartikan oleh UU Telekomunikasi dalam Pasal 1 Ayat (14) sebagai penyedia 
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 Lihat Pasal 1 Ayat (13) UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 8 Ayat (1) UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 8 ayat (1) UU Telekomunikasi. 
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dan/atau pelayan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi.
67

 

Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi telah memberikan garis merah 

bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi menyewakan jaringan kepada 

penyelenggara jasa telekomunikasi. Namun perjanjian sewa-menyewa jaringan 

tetaplah tunduk pada asas konsesualitas. Sehingga, walaupun perjanjian tersebut 

dilahirkan oleh kehendak UU Telekomunikasi, perjanjian tersebut mulai berlaku 

mengikat setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menaati 

rumusan UU telekomunikasi hasil dikte hukum.  

UU Telekomunikasi tidak memberikan aturan khusus mengenai bentuk 

hubungan hukum sewa-menyewa jaringan. Para pihak diberikan kebebasan untuk 

membuat perjanjian sewa-menyewa jaringan dalam bentuk akta otentik atau di 

bawah tangan, dan dalam bentuk tertulis ataupun lisan.  

Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi telah memberikan informasi bahwa 

obyek perjanjian sewa-menyewa yang terjadi antara penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah jaringan 

telekomunikasi. Dimana jaringan telekomunikasi tersebut pada dasarnya 

merupakan benda yang tidak berwujud. Jaringan telekomunikasi menurut Pasal 1 

Ayat (6) UU Telekomunikasi diartikan sebagai rangkaian perangkat 

telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
68
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 Lihat Pasal 1 ayat (14) UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 1 Ayat (6) UU Telekomunikasi. 
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UU Telekomunikasi tidak memberikan pengaturan secara tersurat mengenai 

kewajiban pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa atau hak pihak yang 

menyewakan yang diberikan oleh pihak penyewa. Namun hal ini hanya 

terkandung secara tersirat dalam UU Telekomunikasi.  

Kewajiban utama pihak yang menyewakan adalah memberikan hak atas 

kenikmatan untuk menggunakan jaringan telekomunikasi kepada pihak penyewa, 

hal ini tersirat diungkapkan oleh Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi.
69

 

Selain kewajiban utama tersebut, penyelenggara telekomunikasi juga 

mempunyai berbagai kewajiban lainnya. Penyelenggara jaringan telekomunikasi 

berkewajiban untuk membangun dan/ atau menyediakan jaringan telekomunikasi, 

wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang 

diselenggarakannya, dan wajib memenuhi setiap permohonan dari calon 

pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat 

berlangganan (baca: menyewa) jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan 

telekomunikasi masih ada.
70

 

Selanjutnya kewajiban lain berikutnya yang dipikul penyelenggara 

jaringan telekomunikasi adalah wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan 

universal, wajib menyediakan pelayanan tekomunikasi berdasarkan prinsip 

perlakukan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya, peningkatan efisiensi 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan pemenuhan standart pelayanan serta 
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 Lihat Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 12 PP No. 52 tahun 2000. 
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standart penyediaan sarana dan prasarana, dan wajib menjamin kebebasan 

penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan 

telekomunikasi.
71

 

Pihak yang menyewakan selain dibebani oleh berbagai kewajiban tersebut, 

juga mempunyai hak-hak yang melekat padanya. Hak utama yang didapatkan oleh 

penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah hak untuk menerima pembayaran 

tarif sewa jaringan dari pihak penyewa, hal ini secara tersirat terungkap dalam 

Pasal 27 UU Telekomunikasi jo Pasal 35 Ayat (1) PP No. 52 tahun 2000.
72

 Dalam 

rangka pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jaringan 

telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi sungai, danau, atau laut baik 

permukaan maupun dasar, dan tanah dan/atau bangunan milik perseorangan 

dan/atau milik Negara.
73

 

Kewajiban utama yang melekat pada pihak penyewa adalah melakukan 

pembayaran tarif sewa jaringan telekomunikasi kepada penyelenggara jaringan 

telekomunikasi, hal ini secara tersirat telah diungkapkan oleh Pasal 27 UU 

Telekomunikasi jo Pasal 35 ayat (1) PP No. 52 tahun 2000.
74

 

Selain kewajiban utama tersebut, terdapat juga kewajiban-kewajiban 

lainnya, yaitu wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin 
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 Lihat Pasal 16 Ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 27 UU Telekomunikasi jo Pasal 35 Ayat (1) PP No. 52 tahun 2000. 
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 Lihat Pasal 12 Ayat (1-3) jo Pasal 13 UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 27 UU Telekomunikasi jo Pasal 35 Ayat (1) PP No. 52 tahun 2000. 
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kualitas pelayanan telekomunikasi yang baik, wajib memberikan pelayanan yang 

sama kepada pengguna jasa telekomunikasi, dan wajib memenuhi setiap 

permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-

syarat berlangganan sepanjang akses jasa telekomunikasi masih tersedia.
75

 

Selanjutnya penyelenggara jasa telekomunikasi juga diberikan kewajiban 

untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal, dan menyediakan 

pelayanan tekomunikasi berdasarkan prinsip perlakukan yang sama dan pelayanan 

yang sebaik-baiknya, peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi, dan pemenuhan standart pelayanan serta standart penyediaan 

sarana dan prasarana.
76

 Selain itu penyelenggara jasa telekomunikasi juga harus 

mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi dan apabila 

pengguna memerlukannya wajib diberikan.
77

 

Selain kewajiban, pihak penyewa juga mempunyai hak-hak yang melekat 

padanya. Hak utama yang dimiliki oleh pihak penyewa adalah menerima 

kenikmatan untuk menggunakan jaringan telekomunikasi, hal ini secara tersirat 

tertuang di Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi.
78

 Hak lainnya dari pihak 
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 Lihat Pasal 15 Ayat (1 & 2) dan Pasal 19 PP No. 52 tahun 2000. 
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 Lihat Pasal 16 dan Pasal 17 UU Telekomunikasi. 
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 Lihat Pasal 18 Ayat (1 & 2) UU Telekomunikasi jo Pasal 16 Ayat (1 & 2) PP No. 52 tahun 
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 Lihat Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi. 
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penyewa adalah hak untuk memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman 

pemakaian jasa telekomunikasi.
79

 

UU Telekomunikasi tidak mencantumkan secara khusus mengenai 

berakhirnya jangka waktu sewa jaringan. Dirasa berakhirnya sewa-menyewa 

jaringan tersebut tunduk pada aturan-aturan berakhirnya perjanjian sewa-

menyewa menurut KUH Perdata. Pasal 1570 KUH Perdata mengatur berakhirnya 

perjanjian sewa-menyewa yangdibuat dengan  bentuk tertulis, yang berbunyi :  

“jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi 

hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa 

diperlukanya suatu pemberitahuan untuk itu”.
80

 

Jika perjanjian sewa-menyewa dibuat dalam bentuk lisan, maka haruslah 

tunduk pada Pasal 1571 KUH Perdata, yang memberikan mandate bahwa: 

“jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak 

berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak 

lain menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan 

mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut 

kebiasaan setempat.”
81

 

Selain tunduk pada Pasal 1570 dan 1571 KUH Perdata, hubungan hukum 

sewa-menyewa jaringan tersebut juga dapat berakhir dengan sebab-sebab yang 

khusus, yaitu dengan persetujuan para pihak, putusan pengadilan, dan benda 

obyek sewa musnah. 
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 Lihat Pasal 17 Ayat (2) PP No. 52 tahun 2000. 
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 Lihat Pasal 1570 KUH Perdata. 
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 Lihat Pasal 1571 KUH Perdata.  
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Pertama, dengan persetujuan para pihak. Penghentian hubungan hukum 

sewa-menyewa jaringan telekomunikasi hanya dapat dilakukan atas persetujuan 

dua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. 

Penghentian karena kehendak para pihak ini bisa dilakukan tanpa putusan dari 

pengadilan.  

Kedua, dengan putusan pengadilan. Pemilik jaringan telemonikasi tidak 

dapat menghentikan sewa dengan mengatakan bahwa ia akan mengunakan sendiri 

jaringan telekomunikasinya, kecuali apabila telah disepakati pada saat membentuk 

hubungan hukum sewa-menyewa jaringan telekomunikasi, hal ini terungkap dari 

Pasal 1579 KUH Perdata. Penghentian hubungan hukum sewa-menyewa jaringan 

telekomunikasi yang dikehendaki oleh salah satu pihak saja, hanya dapat 

dilakukan dengan putusan pengadilan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat 

(3) PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 tahun 1981.
82

 

Ketiga, benda obyek sewa-menyewa musnah. Apabila jaringan 

telekomunikasi musnah sama sekali bukan karena kesalahan salah satu pihak, 

maka hubungan hukum sewa-menyewa gugur demi hukum. Dengan demikian 

perjanjian berakhir bukan karena kehendak para pihak melainkan karena keadaan 

memaksa (overmacht), hal ini diatur dalam Pasal 1533 KUH Perdata.
83
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 Lihat Pasal 1579 KUH Perdata jo Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 49 tahun 1963 jo PP Nomor 55 

tahun 1981. 
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 Lihat Pasal 1533 KUH Perdata. 


