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I.

II.

Sehubungan dengan telah diundangkannya PP No. 55 tahun 1981 tanggal 24 Desember
1981 tentang perubahan atas PP No. 49 tahun 1963 mengenai pengalihan kewenangan
mengadili sengketa sewa menyewa perumahan dari KUP pada Pengadilan Negeri, maka
mengingat Surat Edaran No. 5 tahun 1964 tanggal 5 Maret 1964 (tentang penyelesaian
perkara mengenai sewa menyewa rumah) dan Surat Edaran No. 6 tahun 1964 tanggal 9
Maret
1964
(tentang
penyelesaian
perkara-perkara
mengenai
sewa
menyewa/penggunaan rumah) sekarang tidak ada relevansinya lagi, serta Surat Edaran
No. 18 tahun 1964 tanggal 17 Desember 1964 (tentang penyelesaian perkara mengenai
perumahan yang tidak ada sangkut paut dengan sewa menyewa) tidak diperlukan lagi
maka dengan ini Mahkamah Agung mencabut Surat-surat Edaran tersebut di atas.
Sehubungan dengan butir I tersebut di atas, bersama ini diberikan petunjuk-petunjuk
sebagai berikut:
1.
Sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Sosial - RI, Menteri
Dalam Negeri - RI dan Keputusan Menteri Sosial - RI No.
18/HUK/KEP/V/1982 tanggal 1 Mei 82 yang untuk jelasnya bersama ini
disampaikan pula kepada Saudara sebagai lampiran Surat Edaran ini, Pengadilan
Negeri akan menerima pelimpahan berkas-berkas perkara dari KUHP yaitu:
a.
Perkara sewa menyewa perumahan yang telah diputus oleh kantor Urusan
Perumahan, tetapi oleh para pihak belum diajukan permohonan banding
pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981
(tanggal 24 Desember 1981), sedangkan tenggang waktu untuk mengajukan
banding belum melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari.
b.
Perkara sewa menyewa perumahan yang telah diputus oleh Kantor Urusan
Perumahan, yang permohonan bandingnya belum diteruskan kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

c.

Perkara sewa menyewa perumahan yang pada saat berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 (tanggal 24 Desember 1981), sedang
diproses oleh Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II, khusus
Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dalam tingkat banding.
2.
Pelimpahan perkara-perkara tersebut lengkap dengan dokumen-dokumen dan
biaya yang ada, dilakukan masing-masing dengan suatu penetapan oleh instansi
yang bersangkutan (KUP atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
II/Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
3.
Perkara-perkara tersebut masing-masing dicatat dalam buku register perkara
Perdata dengan diberi nomor dan selanjutnya diperlakukan sebagai perkara
Perdata biasa.
4.
Dalam memeriksa perkara-perkara tersebut diperlukan Hukum Acara Perdata
biasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.
Putusan-putusan KUP yang dimaksud dalam butir II, 1. a.b.c., merupakan
putusan dari peradilan semu yang tunduk pada kaidah hukum Publik dengan
titik berat pada perimbangan sosial ekonomis belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
b.
Bagi peradilan Perdata putusan tersebut belum mempunyai kekuatan/akibat
hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat yang sempurna.
Namun segala apa yang telah terjadi dalam pemeriksaan di tingkat KUP
beserta keputusannya, hendaknya diperhatikan sebagai bahan pertimbangan.
c.
Dalam memeriksa perkara tersebut hendaknya para Hakim yang
bersangkutan bersikap luwes dengan memberi petunjuk-petunjuk prosesual
seperlunya
antara
lain
dengan
menganjurkan
perbaikanperbaikan/penyempurnaan, sehingga kekurangan-kekurangan segi formal
dapat dibetulkan.
d.
Agar masa peralihan tersebut dapat diakhiri dalam waktu singkat; maka
penyelesaian dari perkara-perkara tersebut hendaknya segera ditangani.
5.
Apabila Pengadilan Tinggi menerima perkara-perkara Perdata dan Pengadilan
Negeri yang gugatan pokoknya tentang sengketa sewa menyewa perumahan yang
telah diputus Pengadilan Negeri dengan menyatakan dirinya tidak berwenang
berdasarkan PP 49/1963 yang pada saat berlakunya PP 55/1981 belum sempat
diputusnya, maka dengan berlakunya PP 55/1981 tersebut pada azasnya
Pengadilan Tinggi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri agar memeriksa
kembali dan memutus pokok perkaranya.
Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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