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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian sewa-

menyewa serta hak dan kewajiban yang dibuat oleh PT. XL AXIATA Tbk dengan 

pemilik tanah dalam pembangunan tower seluler, serta untuk mengetahui bentuk 

pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini ialah 

perjanjian sewa-menyewa yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan melibatkan 

notaris dalam rangka menjamin kepastian hukum dan jika dilihat dari perjanjian 

sewa-menyewa yang dibuat oleh PT. XL AXIATA Tbk, maka implementasi atas 

perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

wanprestasi yang dimaksud dalam perjanjian sewa-menyewa tanah pembangunan 

tower PT XL.AXIATA Tbk adalah apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya dalam rangka pemenuhan hak-hak para pihak baik si penyewa 

ataupun si pemberi sewa. 

Kata Kunci : Perjanjian Sewa-menyewa. 

THE LEGAL REVIEW ABOUT LAND LEASE AGREEMENT BETWEEN 

MOBILE PHONE OFFICIAL MANAGER AND LAND OWNER FOR BUILD 

A CELLULAR TOWER 

(STUDY ON PT. XL AXIATA TBK AGREEMENT) 

ABSTRACT 

This research has purposed to find out what kind land lease agreement  between 

mobile phone official manager and land owner, and what they are rights and 

duties on their contract for build cellular tower. From this agreement, this 

research is also disclosed the legal responsibilities between both parties if one 

party break the agreement.  This study had been using normative legal method 

with using statute approach and conceptual approach. From this method, the 

results of this study are that the land lease agreement they made by written 

contract and they made in front of a Notary. Both parties made this agreement in 

front of Notary because they are wanted legal certainty on their relationship on 

this agreement. If we review this land lease agreement, we will find out this 

agreement is not contradictory with all legislations. However, breaking the 

agreement on this land lease agreement for build tower cellular for PT. XL. 

Axiata Tbk has meaning if one party cannot fulfill his duties for fulfill rights the 

other  party. This could be happened between the lessee or lessor.   

 

Keywords: Lease Agreement 



 

 

i 

I. PENDAHULUAN 

Semakin pesatnya pembangunan tower seluler atau pemancar telepon di 

setiap daerah di Indonesia, ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna 

telepon seluler yang semakin bertambah, dan untuk meningkatkan jaringan sinyal 

telepon seluler agar membantu mempercepat pemerataan penyediaan akses dan 

layanan agar mudah diakses oleh masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan 

tersebut maka pihak pengelola membutuhkan tempat yaitu tanah sebagai lokasi 

pembangunan untuk mendirikan tower seluler tersebut. 

Tanah merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dengan 

kebutuhan manusia. Tanah adalah permukaan bumi yang dapat dikuasai oleh 

negara, masyarakat adat, dan atau perorangan, dan/atau badan hukum serta dapat 

dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomis.
1
 Perjanjian yang 

berlaku antara pihak pengelola telepon seluler dengan pemilik tanah adalah 

berupa perjanjian sewa-menyewa. 

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainya 

kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayaranya. Demikianlah definisi perjanjian yang 

diberikan oleh pasal 1548 KUHPerdata mengenai perjanjian sewa-

menyewa.
2
 

 

 Dalam kegiatan sewa-menyewa tanah, sering terjadi sengketa apabila 

suatu proyek tersebut membutuhkan sebagian atau seluruh tanah milik masyarakat 

untuk pembangunan, sehingga akan memperbesar resiko kemungkinan terjadi 

konflik antara pemegang hak atas tanah dengan penyewa tanah. persoalan sewa-

                                                             
1
H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10. 

2
R.Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.39. 
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menyewa tanah merupakan persoalan menarik, karena kebutuhan akan tanah 

semakin meningkat sedangkan jumlah tanah tetap, dilain pihak masyarakat yang 

membutuhkan tanah bertambah banyak. 

Apabila dikaji secara yuridis perjanjian antara pengelola telepon seluler 

dalam hal ini yaitu PT. XL AXIATA Tbk dengan pemilik tanah yang dikaitkan 

dengan objek perjanjian sewa-menyewa yang mengikat kedua belah pihak. 

Sehingga sangat penting untuk dilakukan pengkajian dan penelitian akan 

bagaimana perjanjian yang dibuat dalam rangka merumuskan perjanjian sewa-

menyewa yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. 

Adapun permasalahan yang penulis angkat aialah: 1) Bagaimana bentuk 

perjanjian sewa-menyewa serta hak dan kewajiban yang dibuat oleh pihak 

pengelola PT. XL Axiata Tbk dengan pemilik tanah dalam pembangunan tower 

seluler? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi 

wanprestasi dari salah satu pihak? Sedangkan tujuan dari penelitian ini sendiri 

ialah: 1) Untuk mengetahui bentuk perjanjian sewa-menyewa serta hak dan 

kewajiban yang dibuat oleh pihak pengelola PT. XL Axiata Tbk dengan pemilik 

tanah dalam pembangunan tower seluler. 2) Untuk mengetahui bentuk 

pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.  

Manfaat dari pengkajian ilmiah ini sendiri ialah, secara teoritis, diharapkan 

hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi ilmiah mengenai bentuk 

perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak tersebut, mengetahui hak-

hak dan kewajiban para pihak selama berlangsungnya sewa-menyewa tersebut. 

Adapun secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini diarahkan bagi kepentingan 
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masyarakat yang umumnya masih awam atau kurang begitu mengerti masalah 

hukum, sehingga faham akan hukum terlebih lagi masalah perjanjian sewa-

menyewa. 

Metodeologi dalam penelitian ini sendiri, dimana jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian normatif Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma 

yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.
3
 Sedangkan 

untuk pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber dan jenis data 

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum selunder, dan 

bahan hukum tersier, untuk teknik dan pengumpulan data menggunakan teknik 

kepustakaan. Adapun analisis data kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-

bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, 

maupun abduksi.
4
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118. 
4
Jhoony Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, 

Malang, 2008, hlm. 297. 
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II. PEMBAHASAN 

Bentuk Perjanjian Sewa-Menyewa Serta Hak dan Kewajiban Yang Dibuat 

Oleh Pihak Pengelola PT. XL Axiata, Tbk Dengan Pemilik Tanah Dalam 

Pembangunan Tower Seluler 

Perjanjian sewa-menyewa seperti halnya perjanjian jual beli dan 

perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensuil, artinya 

perjanjian itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kata sepakat 

mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Perjanjian  

sewa-menyewa merupakan “perjanjian dimana pemilik barang menyetujui 

untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan kepada pihak lainya untuk 

dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu dan pihak lainya menyetujui 

untuk membayar harga (sewa) yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 

yang ditentukan. Pihak penyewa berkewajiban membayar harga sewa dan 

wajib memelihara barang yang disewanya dengan sebaik-baiknya seolah-

olah barang tersebut miliknya”.
5
 

Seperti halnya perjanjian sewa-menyewa lainya, perjanjian yang 

dibuat oleh PT. XL AXIATA Tbk dengan pemilik tanah dalam pembuatan 

tower, juga diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh Undang-

Undang untuk membuat suatu perjanjian, baik itu mengenai bentuk 

maupun isinya selama tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdata. 

 

                                                             
5
Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Perdata, Setara Pers, Malang, 2016, hlm.137. 
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Sebelum perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut dilaksanakan, 

PT. XL AXIATA Tbk mengadakan verifikasi dokumen tanah yang akan 

disewa yaitu: 1) Permintaan potocopy dokumen kepemilikan tanah yaitu: 

Sertifikat Hak : Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha. 2) 

Dokumen-dokumen pendukung perjanjian, yaitu: a) Ijin mendirikan 

bangunan (IMB). b) Pajak bumi dan bangunan. 3) Dokumen asli agar 

dapat dilihat. dan 4) Pelacakan dokumen ke kantor Arsip Nasional atau 

Daerah. 

Setelah proses verifikasi selesai maka tahap selanjutnya yang 

dilaksanakan sebelum mengadakan perjanjian sewa-menyewa tanah 

dilakukan oleh PT. XL AXIATA Tbk  agar mengantisipasi supaya tidak 

terjadi sengketa  dikemudian hari yaitu melakukan legalisir dokumen 

tanah. Tahapan selanjutnya setelah masalah tentang pertanahanya telah 

terpenuhi, yaitu tahapan yang berkaitan tentang pembangunan dan 

pendirian tower seluler ditanah yang akan disewa oleh PT. XL AXIATA 

Tbk.  

Berdasarkan uraian di atas adapun bentuk perjanjian sewa 

menyewa tanah pembangunan tower anatar PT. XL Axiata Tbk dengan 

pemilik tanah ialah menggunakan perjanjian baku yang sebelumnya telah 

ditetapkan format dan klausul-klausulnya terlebih dahulu oleh pihak PT 

XL.Axiata Tbk yang kemudian hanya tinggal menyepakati harga dan 

jangka waktu sewanya saja. Selain dari itu mengikuti format perjanjian 

yang sudah ada sebelumnya. 
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Adapun Hak dan Kewajiban para pihak dapat diuraikan sebagai 

berikut: A) Hak dan Kewajiban PT. XL Axiata Tbk antara lain: 1) Pihak 

kedua berhak mendapatkan akses atas obyek sewa 2) Pihak kedua berhak 

untuk menyewakan menara telekomunikasi kepada pengguna atau pihak 

ketiga manapun tanpa diperlukanya persetujuan dari pihak pertama. 3) 

Berhak memperoleh tenaga listrik. 4) Berkewajiban menjamin 

keselamatan umum atas pemasangan dan penempatan BTS dimaksud bagi 

pengguna sarana dan prasarana. 5) berkewajiban memperbaiki kerusakan-

kerusakan tanah yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian pada saat 

berlangsungnya pekerjaan pembangunan BTS. 6) berkewajiban 

mengembalikan tanah seperti keaadaan semula pada pihak pertama pada 

saat berakhirnya masa sewa-menyewa. 7) wajib membayar harga sewa 

kepada pihak pertama. 8) wajib memelihara menara antena, jalur 

transmisi, dan segala peralatan. 

Sedangkan, B) Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah, antara lain: 1) 

berhak atas uang pembayaran harga sewa sebagaimana yang telah 

diperjanjikan. 2) berkewajiban melakukan kegiatan pengamanan secara 

terpadu terhadap sarana dan prasarana dalam area BTS. 3) menyediakan 

akses jalan masuk yang memadai menuju lokasi BTS. 4) menjamin bahwa 

dirinya  mempunyai hak yang sah dan sepenuhnya atas obyek  sewa. 5) 

menjamin bahwa tidak ada pembebanan dalam bentuk lainya. 
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Adapun yang menjadi perhatian penulis dalam singkronisasi antara 

perjanjian sewa menyewa yang dibuat dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai 

ketentuan pasal 1266 dan 1267 yang berbunyi: 

Pasal 1266  

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya. 

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi 

pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 

tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika 

syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka dengan melihat 

keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka 

waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh 

lebih dari satu bulan.” 

 

Pasal 1267 

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; 

memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu 

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan 

penggantian biaya, kerugian dan bunga.” 
 

Pertanyaannya, apakah kedua pasal ini dapat dikesampingkan begitu 

saja. Pasal 1266 KUHPerdata ini merupakan pasal yang kontroversial, karena 

ahli-ahli hukum tidak memiliki pendapat yang seragam mengenai 

penafsirannya. Mengingat pada dasarnya dalam rangka mewujudkan kepastian 

hukum dalam perjanjian itu sendiri seharusnya penyampingan penggunaan 

pasal ini perlu dilakukan revisi kembali. 
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Bentuk Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh 

Salah Satu Pihak 

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja 

maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi 

karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga 

karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut, wanprestasi dapat 

berupa:
6
 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2) Prestasi yang dilakukan 

tidak sempurna; 3) Terlambat memenuhi prestasi; 4) Melakukan apa yang 

dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 

Terjadinya wanprestasi mengkibatkan pihak lain (lawan dari pihak 

yang wanprestasi) dirugikan, oleh karena pihak lain dirugikan akibat 

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat 

berupa tuntutan:
7
 1) Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti 

rugi); 2) Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi). 

Dengan dilahirkanya perikatan dari suatu perjanjian sewa-menyewa 

yang dibuat oleh PT. XL AXIATA Tbk dengan pemilik tanah, maka secara 

otomatis telah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya 

masing-masing. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa wanprestasi 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
8
 1) Total Breachts, artinya pelaksanaan 

kontrak atau perjanjian tidak mungkin untuk dilakukan. 2) Partial Breachts, 

                                                             
6
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 

hlm. 74. 
7
Ibid., 

8
Salim H.S, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 99. 
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artinya pelaksanaan perjanjian atau kontrak masih  mungkin untuk 

dilaksanakan. 

Dalam perjanjian sewa-menyewa tanah yang dilakukan oleh PT. XL 

AXIATA Tbk dengan pemiik tanah, wanprestasi dapat dilakukan oleh siapa 

saja, karena tidak menutup kemungkinan pihak yang membuat perjanjian, 

melakukan wanprestasi. Berikut ini adalah bentuk wanprestasi yang dapat 

dilakukan oleh para pihak (PT. XL AXIATA Tbk dan pemilik tanah) antara 

lain: 1) Bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak pertama (pemilik 

tanah) yaitu: a) Tidak menyerahkan barang sewaan (tanah) pada pihak 

penyewa pada waktu yang telah ditentukan. b) Tidak memberikan rasa aman 

dan tentram kepada pihak penyewa selama berlangsungnya perjanjian sewa-

menyewa. Sedangkan 2) Bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak 

kedua (PT. XL AXIATA Tbk) yaitu: a) Tidak membayar harga sewa kepada 

pihak yang menyewakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan 

sebelumnya. b) Mempergunakan lahan atau barang sewaan tidak sesuai 

dengan apa yang diperjanjikan. c) Tidak mengembalikan lahan sebagaimana 

yang diperjanjikan kepada pemilik lahan setelah perjanjian selesai. 

Pada dasarnya para pihak dapat saja melakukan wanprestasi yang 

dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainya, dan setiap bentuk dari 

wanprestasi itu harus dipertanggungjawabkan, dan secara umum apabila 

dalam perjanjian sewa-menyewa terjadi suatu permasalahan, maka langkah 

utama yang dilakukan untuk menyelesaikanya adalah dengan cara nonlitigasi 

atau musyawarah mufakat, akan tetapi apabila proses musyawarah tidak 
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tercapai kata sepakat, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut 

pihak yang melakukan wanprestasi tersebut melalui jalur litigasi atau jalur 

hukum di pengadilan. 

Demikian juga dalam hal perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh 

PT. XL AXIATA Tbk dengan pemilik tanah, apabila terjadi suatu masalah 

atau persengketaan (wanprestasi), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 11 

draf perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwa 

apabila didalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau timbul 

sengketa antara pihak pertama dengan pihak kedua, maka perselisihan atau 

sengketa tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah 

atau mufakat secara kekeluargaan antara para pihak. Apabila musyawarah 

yang dimaksud tidak mencapai kata sepakat maka para pihak akan 

menyelesaikanya melalui pengadilan negri setempat dimana obyek sewa dan 

menara telekomunikasi milik pihak kedua itu berada. 
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III. PENUTUP 

 

Simpulan 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 1) Secara umum bentuk dari perjanjian sewa 

menyewa tanah dalam pembangunan tower PT XL Axiata dengan pemilik 

lahan sudah memenuhi standar perjanjian serta sejauh ini pemenuhan hak 

dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan secara baik sesuai dengan 

yang telah disepakati dalam perjanjian. Akan tetapi perlu dilakukan 

direvisi kembali terkait dengan salah satu pasal dalam perjanjian tersebut 

yang mengenyampingkan ketentuan dari pasal 1266 dan 1267 

KUHPerdata Hal ini bertujuan dalam memenuhi kepastian hukum bagi 

para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 2) Wanprestasi yang 

dimaksud dalam perjanjian sewa-menyewa tanah dalam pembangunan 

tower PT XL.Axiata Tbk adalah apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya dalam rangka pemenuhan hak-hak para pihak baik si 

penyewa ataupun si pemberi sewa. Dalam hal ini jika pemilik tanah pada 

kemudian hari ternyata tidak dapat membuktikan kepemilikan atas 

tanahnya maka perlu dibuatkan suatu regulasi atas pengalihan kewajiban 

lain si pemilik tanah dalam mengganti objek perjanjian tersebut.  Begitu 

pula dengan si penwewa tanah dalam hal ini PT XL Axiata, terkait dengan 

adanya kerusakan alat tower yang terjadi atas kelalaian si penyewa secara 

teknisis yang merugikan lingkungan sekitar. Sehingga perlu dibuatka pula 
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mekanisme ganti rugi yang jelas bagi si pemilik lahan sewa maupun 

masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi jangkauan radius tower 

tersebut. 

Saran 

Adapun saran penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah: 1) 

Dalam rangka mewujudkan dan menjamin kepastian hukum terkait hak 

dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga perlu 

dilakukan revisi terkait dengan pasal dalam perjanjian sewa menyewa 

yang dibuat oleh PT XL AXIATA Tbk khususnya pengenyampingan 

ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sehingga tidak menimbulkan 

kontra khususnya dalam penyelesaian sengketa perjanjian yang jika timbul 

dikemudian hari. 2) Peran pemerintah sangat penting terkait dengan izin 

pendirian tower, khususnya mengenai tata letak pendirian tower 

seharusnya melibatkan para ahli pertelekomunikasian dari pihak 

pemerintah yang faham akan manfaat sekaligus dampak pendirian tower 

yang diprediksikan dikemudian hari. Misalnya larangan pendirian tower 

yang radiusnya dalam pemukiman yang cukup padat, yang dapat 

memberikan dampak radiasi berkepanjangan bagi masyarakat di sekitar 

radius tersebut. 
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