
PERJANJIAN SEWA MENYEWARUMAH 
 

Perjanjian sewa menyewa rumah ini dibuat pada hari ini tanggal12 Juni  2020 oleh dan antara: 
 
1. NOVANDI NASTY, bertempat tinggal di Jalan Karya Setuju Gg. Angkola No.5b Medan, Pemegang Kartu 
Tanda Penduduk Nomor: 123456789101112 
 
Selanjutnya disebut “PihakPertama”. 
 
2. DODO AZHARI , bertempat tinggal di Jalan Sunggal No.82 Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk: 
311179567812 
 
Selanjutnya disebut “PihakKedua”. 
 
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri 
disebut “Pihak”. 
 
Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai 
berikut: 
 
Bahwa Pihak Pertama adalah pihak yang memilikisatu unit tanah dan bangunan berupa rumah berikut 
apa yang ada di atasnya (dinding tembok, lantai marmer, atap genteng, berikut tanah diatas berdirinya 
bangunan), 3 AC, gorden dan vitrase di setiap jendela, lampu gantung hias di atas ruangtamu, yang 
terletak di Jalan Amal Komp.Lacoste Blok A8 Medan. 
 
Bahwa Pihak Kedua adalah perorangan yang bermaksud untuk menyewa Objek Sewa dari Pihak Pertama 
dan Pihak Pertama setuju untuk menyewakannya kepada Pihak Kedua. 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat perjanjian ini, dengan syarat dan 
ketentuan sebagai berikut: 
 

PASAL 1 
 

POKOK PERJANJIAN 
 
Pihak Pertama dengan ini setuju dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua dengan ini 
setuju dan mengikatkan diri untuk menyewa dari Pihak Pertama atas Objek Sewa yang letak dan luasnya 
serta fasilitas yang ada sebagai berikut : 

1. Alamat Objek Sewa : Medan, Jalan Amal Komp.Lacoste Blok A8. 
2. Luas Objek Sewa : Tanah  120 M² dan Bangunan 129 M² 
3. Listrik : 2.200 Watt (token) 
4. Air : PAM 
5. Internet : First Media 
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PASAL 2 
 

MASA SEWA 
 
2.1. Sewa-menyewa ini dilangsungkanuntukjangkawaktu2  (dua) tahunterhitungmulaitanggal12Juni  
2020 (TanggalAwalSewa)  dan akan berakhirpadatanggal12Juni 2020 (TanggalAkhirSewa), 
untukselanjutnyadisebut “Masa Sewa”. 
 
2.2. Apabilaselama Masa Sewa tidak terjadipelanggaranataukelalaianatasketentuan–
ketentuandalamperjanjian ini olehPihakKedua, makaataspermintaantertulisdariPihakKedua yang 
harusdiajukankepadaPihakPertamaselambat–lambatnya 3 (tiga) bulansebelumtanggalakhirsewa, 
PihakPertamadapatmemprioritaskanPihakKeduauntukmemperpanjang Masa Sewa, di mana ketentuan 
dan syarat-syaratperpanjangansewa, antara lain hargasewa akan ditentukan dan 
disepakatikemudianoleh Para Pihak. 
 
2.3 PihakPertamamenyatakanbenar-benarsebagaisatu-satunyapemilik yang sah, tidak ada orang/pihak 
yang turutmempunyaihakataumempunyaihakterlebihdahuluatasrumahtinggal yang 
disewakandenganperjanjian ini, sehinggaPihakPertamamenjaminbahwaatasdibayarkannyauangsewa 
dan dilaksanakannyajanji-janjidalamsewamenyewa ini PihakKeduadapatmenempatirumahtinggal dan 
menggunakanrumahtinggalselama masa sewa. 
 

PASAL 3 
 

HARGA SEWA 
 
 
HargasewaatasObjekSewa yang disepakati para pihakadalahsebesar Rp. 20.000.000,-  (Duapuluhjuta 
rupiah), selanjutnyadisebut  “HargaSewa”, untuk masa sewa2 (Dua) tahun . 
 

PASAL 4 
 

PENYERAHAN OBJEK SEWA DAN PEKERJAANRENOVASI 
 
4.1. ObjekSewasebagaimanadimaksudpadaperjanjian ini, akan 
diserahkanolehPihakPertamakepadaPihakKeduayaitusetifikatberatasnamakan WAHYU ARDIYANTO 
(PihakPertama) selambat–lambatnyapada14 Juni 2020 (TanggalSerahTerima). 
 
4.2. TerhitungsejakTanggalSerahTerima, 
makaPihakKeduaberkewajibanmembayarterhadapseluruhbiaya-biaya yang 
timbulterhadappemakaianlistrik, air, internet (apabiladigunakan), biayaiuranpengelolaan dan 
kebersihanlingkungan, keamanan, dan iuran-iuran yang berkaitandenganlingkungan yang 
diwajibkanbagiseluruhwarga di perumahantersebut. 
 
4.3. ApabilaPihakKedua akan melaksanakanpekerjaanrenovasiatasObjekSewa, 
makasebelumpekerjaanrenovasidimaksuddilakukan, PihakKeduawajibmemintaijinkepadaPihakPertama. 
RenovasidapatdilakukansetelahmendapatijindariPihakPertama. 
Semuaperubahanataupenambahanpadaobjeksewatersebutsetelahberakhirnya masa sewa akan 
dikembalikansepertisemula. 
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4.4. PihakKeduawajibmemelihara dan merawatobjeksewa dan fasilitas yang ada, dan apabila ada 
kerusakanatasobyeksewa yang disebabkanolehkelalaianPihakKedua, 
makaPihakKeduawajibmemperbaikinyadenganbiayasendiri. 
 

PASAL 5 
 

PERALIHAN 
 
5.1. SelamajangkawaktuberlakunyaPerjanjian ini PihakKedua tidak 
diperbolehkanmemindahkanHakPenyewaansecarakeseluruhanatausebagiankepadapihakketiga, 
kecualimendapatkanpersetujuantertulisterlebihdahuludariPihakPertama. 
 
5.2. ApabilaPihakKeduamengakhiri Masa Sewasebelumberakhirnya Masa Sewa, uangsewa yang 
telahditerimaolehPihakPertama tidak dapatdikembalikan.    
 

PASAL 6 
 

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 
 
6.1. Menggunakan dan memeliharaObjekSewadenganbaiksebagaitempattinggal. 
 
6.2. Membayarbiayapemakaianlistrik, air, dan biayakebersihan, keamanan dan iuran-iuran lain yang 
diwajibkandilingkunganPerumahan. 
 
6.3. MenggantiataumemperbaikiObjekSewaapabila ada kerusakan,yangsifatnyakecilsepertilampu, kran 
air menjaditanggungjawabPihakKedua (Penyewa) 
 
6.4. Tidak 
menggunakanObjekSewaataubagiandariObjekSewaataumengijinkanuntukdigunakanuntuksuatumaksud 
yang melanggar hukum, kesusilaan dan ketertibanumum. 
 
6.5. Menjaga dan memeliharakebersihan dan kondisiObjekSewasecaraumum, 
termasukperlengkapanmilikPihakPertamasepertijendela, pintu, wastafel, dan peralatan yang ada 
dalamObjekSewa, sehinggaObjekSewa dan perlengkapantersebuttetapberadadalamkondisibersih dan 
berfungsisesuaidengankondisipadasaatTanggalSerahTerima, kecualiuntukkerusakanatauaus yang 
timbulsebagaiakibatdaripemakaian yang wajar dan normal (normal wear and tear) yang 
dapatditerimaolehPihakPertama. 
 
6.6. Setelah Masa SewaberakhirPihakKeduawajibmenyerahkankembaliObjekSewakepadaPihakPertama, 
dalamkeadaanterawat dan apabila ada perubahanpadaobjeksewadikembalikansepertisemula. Bilamana 
ada kondisiperlengkapanrumah yang rusakatau tidak berfungsi (excessive wear and tear) padasaat masa 
sewaberakhirsepertipecahnyalantai, berlubangnyadinding, jendela yang pecah, wastafel yang rusak, 
halamandepanrumah yang rusak (karenauntukparkir mobil) dan yang dapatdipersamakandenganitu, 
makaPihakPertamaberwenangmengambilsebagianatauseluruhnyadari security deposit 
untukkeperluanperbaikanperlengkapantersebut. 
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6.7. Jikapadasaatberakhirnyaperjanjiansewamenyewa, bangunan/rumahtinggalbelumdikosongkan, 
makaPihakKeduawajibmembayardendatiap 1 (satu) hariketerlambatansebesar Rp.150.000,- (Seratus 
Lima PuluhRibu Rupiah ); 
 

PASAL 7 
 

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN 
 
7.1. ApabilaPihakKeduaterbuktisecarasah tidak menggunakanObjekSewasesuaidenganperuntukan yang 
ditentukandalamperjanjian ini, makaPihakPertamaberhakuntukmemutusperjanjian ini 
secarasepihakdenganmenyampaikanpemberitahuantertulissebelumnyakepadaPihakKedua. 
 
7.2. Hal-hal yang belumdiaturdalamperjanjian ini akan dibicarakan dan diselesaikanlebihlanjutoleh para 
pihak dan dituangkandalamAdendumPerjanjian. 
 
7.3. Perjanjian ini tidak akan berakhirdengandijualnya (termasukpenjualankarenaeksekusijaminan) 
ataudipindahtangankannyatanah dan turutannyatersebut, ataudenganmeninggalnyasalahsatupihak. 
Dalamhal-haltersebutperjanjian ini akan tetapditeruskanolehahliwarisataupenerushakdarimasing-
masingpihaksampaisaatberakhirnya Masa Sewa. 
 
7.4. Setiapperselisihan dan perbedaanpendapat yang timbul di antara para pihak di dalammenafsirkan 
dan ataumelaksanakanperjanjian ini akan diselesaikansecaramusyawarah dan 
kekeluargaanuntukmencapaipermufakatan. 
 
7.5. Apabilamufakatsebagaimana di maksuddalamayat (4) Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan 
menunjukKantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmenyelesaikan dan 
memutussengketa/ perselisihan yang terjadi. 
 
DemikianPerjanjianSewa-Menyewa ini ditandatangani para pihakpadahari dan tanggalsertatahun yang 
disebutkan di muka dan dibuatrangkap 2 (dua) yang masing-masingbermeteraicukup dan 
mempunyaikekuatan hukum yang samabagimasing-masingPihak. 
 
PihakPertamaPihakKedua 
 
 
 
( NOVANDI NASTY )                                                                         (DODO AZHARI)) 
 
 
 
Saksi 
 
 
 
AGEN PROPERTIJIHAN PROPERTY 
(M. AULIA ABRAR) 
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