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BAB IV 

ANALISA TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TAMBAK 

DI DESA PRASUNG TAMBAK KECAMATAN 

BUDURAN SIDOARJO 

A. Analisa Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tambak di Desa Prasung Tambak 

Sudah menjadi kebiasaan yang lazim bagi masyarakat Desa Prasung 

tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo untuk melakukan berbagai perjanjian 

transaksi yang berkaitan dengan tambak. Adapun perjanjian yang berkaitan 

dengan tambak tersebut antara lain: perjanjian jual beli dan sewa menyewa. 

Banyak faktor yang melatar-belakangi terjadinya perjanjian tersebut, dan faktor 

ekonomi yang lebih sering menjadi sebab dilakukannya perjanjian-perjanjian di 

atas. Salah satu perjanjian yang banyak dilakukan berkaitan dengan tambak 

adalah sewa-menyewa, perjanjian ini terkadang juga menimbulkan berbagai 

persoalan antara pemilik tambak dan penyewa tambak. Salah satu persoalan 

yang muncul berkaitan denagan perjanjian sewa menyewa yang terjadi di Desa 

Prasung Tambak Kecamatan Buduran sidoarjo adalah dijualnya objek sewa 

(tambak sewa) oleh pemiliknya kepada pihak ketiga ketika perjanjian sewa 

menyewa tambak dengan pihak kedua belum berakhir jatuh temponya. Dalam 

bab ini persoalan inilah yang akan dibahas status hukumnya berkaitan dengan 

fenomena tersebut menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 
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Adapun proses akad sewa menyewa yang biasa terjadi di Desa Prasung 

Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo adalah dimulai ketika penyewa 

mendatangi rumah pemilik tambak, sebelum penyewa menyepakati harga sewa 

yang ditawarkan pemilik tambak dan penyewa melihat tambak yang akan 

disewanya dengan mempertimbangkan lokasi, luas tanah dan produktifitas 

tambak yang akan disewa. Dalam hal ini akad sewa yang dilakukan antara 

pemilik tambak dan penyewa dilaksankan tanpa adanya hitam diatas putih 

dengan kata lain perjanjian sewanya dilakukan dengan cara lisan atas dasar 

saling percaya antara pihak pemilik tambak dengan pihak penyewa. 

Sebagai pemilik mutlak pemilik tambak merasa berwenang untuk 

melakukan apapun yang berhubungan dengan tambak miliknya, meskipun 

tambak miliknya masih dalam masa sewa. Dengan dalih mendapat keuntungan 

yang berlipat pemilik tambak menjual tambak miliknya kepada pihak lain tanpa 

sepengetahuan penyewa. 

Oleh karena perjanjian sewa tersebut dilakukan secara lisan, sehingga 

perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini di Desa 

Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo terdapat permasalahan mengenai 

objek sewa yang masih dalam masa sewa dijual oleh pemiliknya kepada pihak 

lain tanpa sepengetahuan pihak penyewa, oleh karena perjanjian sewanya 

dilakukan secara lisan, maka pihak penyewa yang merasa tidak mempunyai hak 

sepenuhnya atas tambak yang disewanya tidak dapat melakukan tindakan apa-
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apa ketika tambak yang disewanya dijual oleh pemiliknya, sehingga akhirnya 

penyewa mau tidak mau harus mengosongkan tambak yang disewanya 

dikarenakan hak milik atas tambak sudah berpindah kepada pihak pembeli. 

Sedangkan dari permasalahn tersebut penyewa secara otomatis 

mengalami kerugian, karena ikan-ikannya harus dipanen sebelum waktunya. 

Dalam hal ini perlu kiranya dijelaskan bagai mana tinjauan Hukum Positif dan 

Hukum Islam mengenai penjualan barang sewa kepada pihak lain yang masih 

dalam masa sewa. 

B. Akibat Hukum dari Tambak Yang Sedang Disewakan Diperjual Belikan oleh 

Pemiliknya Baik Hukum Positif Maupun Hukum Islam 

1. Menurut Hukum Positif 

Terdapat perbedaan dalam hukum positif berkaitan dengan 

berakhirnya jangka waktu sewa sebelum waktu yang disepakati berakhir. 

Pandangan ini didasarkan atas dua bentuk sewa menyewa yaitu sewa lisan 

dan sewa tertulis. Apabila perjanjian sewa menyewa dilakukan dalam bentuk 

tertulis, maka sewa tersebut berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu 

yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan- 

pemberitahuan untuk itu. 

Sebaliknya, kalau sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka 

sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika
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pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia 

hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan tentang berakhirnya sewa- 

menyewa juga harus diberitahukan kepada pihak penyewa apabila waktu 

sewa telah berakhir, apabila pemilik tanah tidak memberitahukan kepada 

penyewa maka sewa menyewa dianggap diperpanjang untuk waktu yang 

sama. 1 

Ketentuan ini diatur dalam Kitab undang-Undang hukum Perdata 

Pasal 1570 dan 1571, sebagai berikut : 

“Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi 
hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa 
diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu (pasal 1570). Jika 
sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada 
waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak 
menghentikan sewanya, dengan menggindahkan tenggang-tenggang 
waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat (pasal 1571).” 2 

Adapun mengenai permasalahan penjualan barang sewa kepada pihak 

lain, secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan 

tersebut tidak dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1576, sebagai 

berikut : 

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat 
sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah 
diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. 
Jika ada suatu perjanjian yang demikian si penyewa tidak berhak 
menuntut suatu ganti rugi apabila tidak ada suatu janji yang tegas, 
tetapi jika ada suatu janji seperti tersebut belakangan ini. Ia tidak 

1 R. Subekti, Subekti, Aneka Perjanjian¸ cetakan VII, (Bandung : Alumni, 1985), 47 
2  R.  Subekti  dan  Tjitrosudibio,  Kitab UndangUndang Hukum Perdata  (Jakarta  :  Pradnya  Pramita, 
1995), 385
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diwajibkan mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang 
terutang belum dilunasi.” 3 

Dengan ketentuan ini undang-undang bermaksud melindungi si 

penyewa terhadap pemilik baru, apabila barang yang disewa tersebut 

dipindah tangankan. 

Sebagai akibat hukum dari dijualnya barang sewa tersebut, maka 

menurut hukum positif jual beli tersebut tidak dibenarkan karena tidak 

adanya pemberitahuan dari pemilik tambak untuk mengakhiri perjanjian 

sewa menyewa kepada pihak penyewa, meskipun perjanjian sewa menyewa 

adalah perjanjian sewa menyewa lisan. Apabila pemiliki sebelum melakukan 

perjanjian jual beli kepada pihak lain memberitahukan kepada penyewa maka 

jual beli tersebut diperbolehkan dengan ketentuan pemilik tambak 

memberikan kompensasi setengah dari uang sewa karena penyewa hanya 

memanfaatkan tambak tersebut selama satu tahun dari perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya yaitu dua tahun. 

2. Menurut Hukum Islam 

Adapun menurut Hukum Islam mengenai permasalahan penjualan 

barang sewa kepada pihak lain, dalam kitab Fiqih Muamalah karangan 

Nasrun Haroen menegaskan bahwasannya munculnya kemadharatan yang 

lebih besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemaslahatan, 

dalam arti jika seseorang pemilik hak menggunakan haknya untuk 

3  Ibid. 385386.
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memperoleh kemaslahatan pribadinya, tetapi akibatnya menimbulkan 

kemadharatan yang lebih besar kepada pihak lain atau kemaslahatn itu 

sebanding dengan kemadharatan yang ditimbulkannya, baik kemadharatan 

itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak pribadi, maka tindakan 

ini harus di cegah, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Yang 

menyatakan: 

ارالَِضرورر4 الَض 

“Tidak boleh memudharatkan (orang lain) dan tidak boleh pula 
dimudharatkan (orang lain)”. (HR Ibn Majah dan al-Darqutni). 

Dan diAl-Qur’an dijelaskan dalam Surat al- Isra’ : 34, yang berbunyi : 

… (#θèù ÷ρr&uρ Ï‰ôγyè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ôγyè ø9 $# �χ% x. Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ 
Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.” (QS. al-Isra’: 34) 5 

Perintah ini mengandung kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat 

yang ada. Maksud dari ayat tersebut ialah agar terpenuhinya syarat-syarat 

dalam bermuamalah agar tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak. 

Dalam hal ini Pemilik tambak menyewakan tambak miliknya kepada 

Penyewa dalam kurun waktu 2 tahun, akan tetapi belum genap 2 tahun 

pemilik mengakhiri akad sewa secra sepihak dengan cara menjual objek 

sewanya kepada pihak lain dengan dalih mendapatkan keuntungan  lebih dari 

hasil penjualan tambaknya, untuk menutupi kerugian akibat gagal panen 

yang dialaminya. 

4 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwayni,  Ibnu Majjah  jilid  II,  (Bairut Libanon: Darul Fikr, 
1995), 784. 
5 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota,2001), 429.
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