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asalah perunrhan dalam tata kehidupan masyarakat

merupakan kebutuhan pokok karena merupakan suatu masalah

yang rumit dan sangat komplek, karena menyangkut banyak

hal seperti keadaan soElaI ekonoml masyarakat, masaLah

tanah, neningkatnya Junlah penduduk, dan bermacam-nacam

hal lagi yang keaemuanya ltu tldak dagat dlpisahkan satu

dengan lalnya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan prlmer

yang diperlukan manusia di samping kebutuhan sandang dan

pangan.

Di dalan praktek ternyata naayarakat rna6lh banyak

yang menenuhi kebutuhan akan runah dengan cara menyet{a,

hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi yang tidak rne-

nungktnkan seseolang untuk ntenbe I i sebuah runah.

Dalam Eelra nenyewa runah pada prakteknya Eerlngkafi

terdapat sengketa antara pemilik rumah atau pihak yang me-

nyewakan dengan pihak penyerra. Salah satu sebab dari tim-

bulnya s€ngketa serra menyebra rumah, adalah penutusan hu-

bungan sewa menyelra aklbat diJualnya runah yang roaBlh di-

sewakan oleh iemilik rumah atau plhak yang menyewakan

kepada pihak ketiga atau penbeli, dengan dldasari alasan

bah$ra plhak ketlga atau pembell hendak nenggunakan runah

tetsebut untuk kepentlngannya sendlr i.
Dengan putusan pengadllan Nomor3 lsl/Pdt.c/L992

PN.SBy Pengadilan Nege!i Surabaya telah Eemutuskan hubun-

gan seera menyelra yang telah ada sebelumnya sebagal akibat

adanya JuaI bell.



ll

Dimana seorang penilik lumah telah menjual lurnahnya

kepada pihak ketiga atau panbeli, runah t€rsebut naslh

disertakan kepada beberapa orang, diantara para penyer.ra,

ada yang telah menempati atad menye$ra rumah tersebut sejak

tahun 1939 sanpai tinbulnya perkara yang dlajukan ke

Pengadllan Negeri Surabaya pada tahun 1992.

Penulisan skrlgsi tni nenpunyai dua tuJuan, yaltu 3

tujuan akademl, untuk memenuhl salah satu Eyarat kurikulum

bagi naha-s ishra Fakultas Hukun unlvelsitas gurabaya yang

hendak meraih gelar sarJana hukum sesuai dengan Jurusan-

nya. Sedangkan tujuan teoritis, untuk mengetahul 6elanjut-

nya mcnganallsis dan memaparkan masalah aengketa sewa

menyewa lunrah, khususnya yang dlsebabkan diputusnya hubun-

gan sewa menyeera akibat dari diJualnya ruturh yang dlsewa-

kan. 9elanjutnya untuk nengetahui bagalroana upaya penye-

Iesaiannya serta akibat hukun dari diputusnya sewa menyewa

tersebut.

etode pendekatan magalah )rang digunakan dalam pe-

nyusunan skrlpsi ini, dllakukan dengan metode yurldls nor-

natlf naksudnya aalalah suatu pendekatan yang akan dilaku-

tan darl kaldah-kaldah hukun dan peraturan pelundang-

undangan yanng terkalt dengan permaEalahan yang ada di

dalam skr ips I lni.

Sumber data italam penulisan skripal ini berupa data

aekunder yang dapat dibedakan sebagal bahan hukun prlmer

yakni bahan hukuu yang bersifat tnengikat yaitu pelatulan



perundang undangan yang berlaku khususnya yang diatur

dalan KUH Perdata pa6al 1575 dan PP. Ho. 55 Tahun 1981

khususnya pasal 10 dan bahan hukum sekunder yakni bahan-

bahan yang sifatnya menjelaskan bahan hukum prlner antara

lain : hasil karya tulls ilnlah, yurlsprudensi serta bahan

tertulls lainnya.

lang dlperoleh darl studi ltepustakaan yang berupa

peratulan perundang-undangan, buku Ilteratur, bahan perku-

liahan dan yurlsgrudenai, saya inventar lsaslkan. Setelah

itu data-data tersebut saya klasifikaslkan.

Dari klaaifikasi ini akan tampak data yang relevan dengan

pernasalahan yang dikaJi dan yang tidak relevan dengan

pernasalahan yang dikajir hanya data yang relevan saja

yang akan dlJadikan daEar untuk nengkajl perrnasalahan

dalam skripsi ini dengan cara menbaca, mempelalari, menel-

aah serta menguttp secara sistimatlg data ter-sebut.

Pengolahan data dalan penyusunan skripsi ini di-

Iakukan dengan menggunakan metodc dledukal, yaltu bertolak

dari hal-hat yang berslfat umum, yang dlperoleh dengan

rneropelajarl data sekunde! yang terdirl dari bahan hukun

priner dan bahan hukurn sekunder. Kemudllan diterapkan padla

pertnasalahan sehlngga menghasllkan Euatu kesimpulan yang

bersifat khugug.

.' Analisis data dllakukan dengan menggunakan metode

kualltatit, yaltu analiEiE dengan berdasarkan ata6 Peoi-

ktran Iogls, nala! dan runtut darl data-data sekunder



dengan nenelaah secara slstinatis peraturan perundang-

undangan, yang kemudian hasll analiElE terEebut diperguna-

kan untuk menjawab permasalahan yang dlkenukakan.

Penyusunan skripsi ln! saya bagl nenladi a fase

sebagal berlkut :

.a. Fa6e pertama, per6 iapan.

b. Fase kedua, pengumpulan data,

c. Faac ketiga, analisls ilata.

d. Fase keempat, laporan.

yang kerseluruhannya menerlukan vraktu penyuaunan nulai

bul.n l{aret 1993 hlngga bulan Nopenber 1993.

sengketa sevra menyevra perumahan te!6ebut terJadi

karena tidak adanya kesepakatan rnengenal gantl rugi terha-

dap penghentlan sewa menyerra yang naslh berialan, dengan

dlJualnya runah yang disewa.

Dalan amar putusannya Pengadilan llegeri Surabaya

telah menutuskan hubungan Eewa menyewa sebagai aklbat

diJualnya barang yang diaewakan dimana tergugat dalan ha1

ini tidak mendapatkan ganti rugl ataupun pesangon.

Sedangkan obyek penelitlan adalah Putusan l{omor : 151 ,/

Patt. G ,/ 1992 Pll. Surabaya.

Hasll akhlr dari penullsan adalah PengadlLan tfegeri

9Urablya, tanggal 3 Oktober 1992 tetah nemutuEkan hubungan

scwa menye?ra Eebagai akibat dliJualnya lumah yang disewakan

dengan Putusan Nonor : 151 ,/ Pdt.G / L992 PN. Surabaya.



Dengan diputuskannya perjanjian sewa menyewa oleh

Pengadilan Negeri Surabaya, penyewa tidak mendapatkan

lutlah pcnggganti atau ganti rugi sepetti yang telah diten-

tukan dalarn Keputusan Nenterl sosial Nomor 11 Tahun 1977..

Putusan pengadilan telsebut adlalah cacat hukum,

karena dasar hukum yang dlpergunakan kurang kuat. Para

tergugat Eebenarnya mendapatkan gantl rugi atau 6etidak-

tldaknya mendapat pesangon dart penggugat, hal inl sesuai

dengan ketentuan dalaur Keputusan l{enteri Sosia} Republik

lndoncsia Nomor 11 Tahun 19??.


