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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi berbagainegara di dunia termasuk 

Indonesia terus berusaha untuk membangun perekonomian negara menuju 

perekonomian yang semakin mapan dan kuat.Karena tidak dapat 

dipungkiri suatu negara yang maju pastilah di dukung oleh perekonomian 

yang maju pula.Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa 

perkembangan infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan 

perkembangan ekonominya.Hal ini karena perkembangan ekonomi telah 

menuntut ketersedian sarana dan prasarana infrastruktur yang 

memadai.Keberadaan infrastruktur mendorong produktivitas faktor-faktor 

produksi1. 

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, 

permintaan akan kesediaan lahan juga semakin meningkat. Namun, oleh 

karena makin banyak bangunan baru khususnya di kota-kota besar baik 

pembangunan tempat tinggal, perkantoran, area pembelanjaan, itu 

menyebabkan lahan yang tersedia juga semakin berkurang. Hal ini 

berbanding terbalik dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan 

kosong, sebab itu, banyak pembangunan khusus yang dilakukan oleh 
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pemerintah2. Tujuan pembangunan apartemen bertujuan juga untuk 

mengurangi penggunaan lahan kosong dan agar kota lebih luas3. Salah 

satu cara yang benar untuk menanggulangi keterbatasan lahan di Indonesia 

adalah dengan memanfaatkan lahan untuk mendirikan bangunan yang 

tinggi keatas dan terdiri dari ruangan yang cukup besar serta diberikan 

fasilitas yang cukup lengkap dan memadai. Bangunan tinggi yang 

dimaksud dinamakan sebagai Apartemen. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian apartemen merupakan 

tempat tinggal (yang dimana terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, 

dsb) yang berada pada 1 lantai bangunan bertingkat, terbagi dalam 

beberapa tempat tinggal.Didalam apartemen ada beberapa bagiankamar 

yang terdiri dari keluarga yang berbeda.Apartemen biasanya dibangun 

sengaja berdekatan dengan kawasan bisnis,perkantoran, industri, sekolah, 

pusat perbelanjaan, pusat hiburan serta dekat dengan akses tol. 

Kegiatan di apartmen dapat dijadikan penunjuk seberapa aktifnya 

kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung.Apartmen itu 

murah semacam rumah susun hingga mewah dibangun pembangun 

diberbagai kawasan perkotaan. Perkembangan ini bukan terdorong tren 

tetapi perkembangan alamiah sebuah kota terkait lahan yang kian terbatas 

dan pertumbuhan jumlah penduduk. Apartmen merupakan keniscayaan 

                                                             
2 O. Y. Devi dan W. Pradoto, “Keberadaan Apartemen dan Pengaruhnya terhadap 

Aktivitas Sosial dan Ekonomi Kawasan Suteran, Yogyakarta”, Jurnal Teknik Perencanaan 

Wilayah Kota, Vol. 6 No. 2, 2017, Hlm. 86 
3Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA, Hukum Properti, (Jakarta: Pusat 

Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia PPHBI), Hlm. 149 
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bagi kota besar, bukan hanya di Indonesia tetapi menjulur keseluruh 

dunia.Masyarakat saat ini juga sudah mulai terbiasa dan dapat menerima 

tinggal di apartemen.Ini tampak dari penjualan apartemen yang cukup 

bagus di semua kawasan perkotaan.Tren penjualan tersebut memang 

terkait dengan pembeli investor yang jumlahnya 

banyak.Tapi enduser (pemakai) entah menyewa atau membeli juga 

bertambah banyak4. 

Dalam hal kredit apartemen, dibutuhkan sebuah agen untuk 

menawarkan keunggulan membeli apartmen dan mempromosikan 

apartmen yang telah dibangun.Agen ini berfungsi untuk mempromosikan 

hingga mengurus pembayaran cicilan terhadap sebuah apartmen dengan 

penyewa.Ini juga berfungsi untuk menafsirkan cicilan per bulan nya 

berapa dan bunga berapa persen.Kredit Pemilikan Apartemen 

(KPA)biasanya digunakan untuk membiayai 70%hingga 80% harga 

apartemen yang diinginkan oleh pembeli, dimana jangka waktu untuk 

pinjaman cuman diberikan kurang lebih 5 hingga 20 tahun pelunasan. Di 

Indonesia, penyedia layanan kredit apartemen ini sebagian besar berasal 

dari bank, walaupun banyak perusahaan – perusahaan menyediakan 

pembiayan sekunder yang juga ikut menyalurkan danuntuk produk 

pembiayaan ini.Oleh karena berkembangnya pembangunan apartemen dan 

respon dari konsumen (pembeli) apartemen maka menurut saya 

                                                             
4Ibid 
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pentinguntuk di bahas mengenai masalah kredit antara pihak penjual 

apartemen dan pembeli apartemen5. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa penyebab kredit bermasalah pada PT Sinar Menara Deli? 

2. Apa dampak yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah pada PT Sinar 

Menara Deli terhadap konsumen dan PT. Sinar Menara Deli?  

3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) terhadap perkara No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN 

dan No.579/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.MDN? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penyebab kredit bermasalah pada PT Sinar Menara 

Deli. 

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah 

pada PT Sinar Menara Deli. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perkara 

No.049/PEN/2018/BPSK.MDN dan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dalam melakukan sebuah penelitian, harus dijelaskan kegunaan 

dari hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti, penelitian 

                                                             
5Debby Shara dan Djuhaendah Hasan dan Sari Wahjuni, “Hak Bank sebagai Kreditur 

dalam pemberian Kredit Pemilikan Apartemen dengan Jaminan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Apartemen” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol 2 No. 2 Hlm. 173-174 



 

5 
 

ini terdapat dua manfaat yang di dapat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat teoritis  

 Manfaat ini menerangkan bahwa hasil penelitian sangat bermanfaat 

dalam memberikan sumbangan pemikiran atau menambah konsep-

konsep dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu 

penelitian. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini dilakukan agar hasil yang diberikan bermanfaat dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan topik dari penelitian diatas.Penelitian ini berguna 

untuk memperbaiki, dan meningkatkan sistem secara teknis pada suatu 

keadaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan tentang perkreditan, wanprestasi, 

Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang jenis data, jenis penelitian, cara 

perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan mengenai wanprestasi terhadap perjanjian 

pengikatan jual beli apartemen PT. Sinar Menara Deli 

berdasarkan Studi Putusan No. 049/PEN/2018/BPSK.MDN 

dan No. 579/PDT.SUS-BPSK/2018/PN.MDN 

BAB V  KESIMPULAN 

  Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

 

 


