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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan properti di dunia, termasuk di Indonesia semakin pesat seiring 

meningkatnya para investor asing maupun lokal yang menanamkan modal investasi di 

bidang pembangunan rumah tinggal maupun perkantoran
1
. Hal tersebut membuat para 

pengembang ataupun developer berlomba-lomba untuk mendapat keuntungan sebesar-

besarnya. Pembangunan yang dilakukan khususnya dibidang properti merupakan upaya 

untuk memenuhi kebutuhan papan manusia yang menjadi kebutuhan dasar. Selain itu, 

upaya ini juga sebagai peningkatan mutu lingkungan kehidupan, memperluas lapangan 

pekerjaan serta menggerakan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat.  

  

Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Ayat ini memuat pengakuan dan 

jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan  

dapat diwujudkan salah satunya dengan menyediakan tempat tinggal yang layak. Dilihat 

dari data Badan Pusat Statistik dibawah ini, jumlah penduduk DKI Jakarta Tahun 2010 

                                                         
1
 30 Maret 2016, Pukul 14.13 WIB, http://www.rumah.com/berita-properti/2015/11/110662/percepatan-

terjadi-di-2016-sektor-properti-ini-melesat 
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adalah 9.607.787 jiwa
2
 dan menurut data jumlah penduduk yang tidak memiliki tempat 

tinggal adalah 3.108.000 jiwa, maka Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk 

menjawab persoalan kota Jakarta pada saat ini adalah membangun perumahan atau 

hunian yang berbentuk rumah susun atau apartemen yang dapat mengurangi 

penggunaan tanah dan membuat ruang terbuka yang lebih lega. Penggunaan tanah untuk 

membangun rumah susun tidak sebanding dengan penggunaan tanah untuk membangun 

perumahan, sebidang tanah dijadikan tempat tingal bertingkat yang dapat menampung 

sebanyak mungkin orang.  

 

Undang-undang No. 20  Tahun 2011 tentang Rumah Susun merupakan undang-

undang yang mengatur tentang pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun 

setelah berlakunya Undang-undang No. 20 pada tahun 2011 wajib berlandaskan pada 

Undang-undang No. 20 Tahun 2011 yang dikenal sebagai Undang-undang Rumah 

Susun (UURS), dan segala pembangunan rumah susun dibawah tahun 2011 diwajibkan 

untuk berlandaskan Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.  

Pembangunan rumah-susun harus memenuhi berbagai persyaratan teknis dan 

administratif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988tentang 

Rumah Susun
3
.  

 

Definisi rumah susun yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UURS adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam 

                                                         
2
 30 Maret 2016, Pukul 15.03 WIB, http://www.greeners.co/berita/5-juta-warga-dki-jakarta-tinggal-di-

tempat-tak-layak-huni/ 
3
 Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi 

dan pelaksanannya,Ed.rev.,12, Jakarta: Djambatan, 2008. Hal. 356 
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bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal 

maupunn vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian 

bersama, benda bersama, dan harta bersama
4
. 

 

Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah 

untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. 

Contohnya adalah dinding, lantai, tangga, lift. Benda bersama adalah benda yang bukan 

merupakan bagian rumah susun tetapi dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk 

pemakaiaan bersama, misalnya taman, tempat ibadah, tempat parkir, lapangan olahraga 

dan lain- lain. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak 

bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan 

batasnya dalam persyaratan izin bangunan. Hak Satuan Rumah Susun Istilah lain dari 

salah satu bentuk rumah susun dimana terdapat pemisahan hak atas bangunan dengan 

segala sesuatu yang menjadi bagiannya, hak atas tanah yang bersangkutan serta bagian-

bagiannya pula dan hak atas tanah yang khusus atas bagian tertentu dari bangunan yang 

dipergunakan secara terpisah. 
5
 

Langkah awal bagi pengembang/developer adalah melakukan pemasaran suatu 

unit rumah susun yaitu dengan menawarkan atau melakukan promosi. Jika yang 

pembeli yang berminat untuk membeli, pengembang akan memberikan Surat Pesanan 

(booking form) kepada pembeli sebagai dokumen awal yang menandakan bahwa 

pembeli berniat ingin membeli unit satuan rumah susun. Setelah menandatangani Surat 

                                                         
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 
5 Ibid 
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Pesanan tersebut, pembeli harus membayar booking fee (biaya pemesanan), beserta 

uang muka (down payment). Pembayaran ini menandakan bahwa pembeli berniat untuk 

mendapat unit rumah susun yang ditawarkan, meski  benda yang ditawarkan secara fisik 

dalam bentuk sebidang tanah, dan belum berwujud bangunan unit rumah susun 

sebagaimana yang ditawarkan. Pada umumnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan 

dilaksanakan setelah biaya pemesanan beserta uang muka dibayarkan.  

Mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini dilakukan sebelum satuan rumah 

susun tersebut dibangun. Di dalam perjanjian ini dimuat mengenai adanya hak atau 

kewajiban dari pihak pengembang dan pihak pembeli, yang apabila dilanggar oleh salah 

satu pihak atau wanprestasi maka terhadap perjanjian, pihak yang dirugikan dapat 

menuntut kerugian. 

 

Mengingat bahwa dalam praktek pemasaran dari era Orde Baru perlu ada 

kejelasan mengenai pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli maka pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 

tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun diatur bahwa pihak 

pengembang harus memiliki kelengkapan perizinan sebagai berikut: 

a. Izin Prinsip, yaitu izin yang harus diperoleh oleh setiap orang atau badan 

hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha skala besar; 

b. Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Izin ini diberikan 

kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka 

penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin 
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ini dikeluarkan untuk penggunaan tanah di jalur jalan utama atau yang 

menggunakan lahan lebih dari lima ribu meter persegi. Berkenaan dengan 

masalah perizinan ini, pihak pengembang harus memperoleh Surat Izin 

Penunjukan Dan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebelum mendirikan bangunan. 

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta dikenal sebagai Surat Persetujuan Prinsip 

Pembebasan Lokasi Lahan (SP3L) dan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan 

Tanah ( SIPPT). 

c. Izin Mendirikan Bangunan, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan 

kegiatan pembangunan. Pengembang sebagai pihak yang bertanggung jawab 

atas kegiatan pendirian bangunan berkewajiban untuk memperoleh izin ini pada 

pemerintah setempat. Jika suatu bangunan tidak memiliki IMB maka akan 

dikategorikan sebagai bangunan liar sehingga bangunan tersebut dapat disegel 

dan dibongkar. 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli bermanfaat sebagai perlindungan hukum bagi 

para pihak yang membuat perjanjian. Didalam perjanjian tersebut berisi rencana dari 

para pihak yang akan melakukan jual beli dan mengatur tentang hak dan kewajiban 

sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Berdasarkan asas hukum Pacta Sunt 

Servanda, perjanjian adalah undang-undang yang mengikat para pihak yang 

membuatnya
6
. Sehingga, para pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian 

yang telah disepakatinya.   

 

                                                         
6
 Erwin Kallo, Panduan Hukum Pemilik/Penghuni Rumah Susun, Cetakan ke-1 (Jakarta: Minerva Athena 

Pressindo, 2009), hal. 35. 
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Dalam Pedoman Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 11/KTPS/1994 terdapat beberapa 

klasula atau ketentuan yang menjadi  syarat dan ketentuan, diantaranya: 

a. Harga jual dan pembayaran, objek perjanjian; 

b. Penyelesaian pembangunan, penyerahan secara fisik; 

c. Pengelolaan sementara, biaya pemeliharaan, dan anggaran dasar; 

d. Keterlambatan pembayaran, penandatangan akta jual beli; 

e. Biaya-biaya serta pajak; 

f. Keterlambatan pembangunan dan penyelesaiannya; 

g. Cidera janji dan akibatnya; 

h. Berakhirnya perjanjian, force majeure, pengalihan; 

i. Jaminan, penyelesaian perselisihan; 

j. Pemberitahuan, perjanjian tambahan, dan lain-lain. 

Pedoman tersebut dalam praktek nampaknya tidak diperhatikan oleh pengembang. Hal 

ini terbukti dari kasus-kasus yang merugikan konsumen. Ketua Pengurus Harian YLKI, 

Sudaryatmo pesimistis dengan Undang-Undang yang baru ini. Menurutnya, Undang-

Undang ini tak menyentuh sumber masalah. “Dalam undang-undang hanya dibicarakan 

seputar pengawasan dan regulasi, padahal sumber masalah selama ini ada di hukum 

kontrak,” ujarnya.
7
 Selain itu, kurang aktifnya pengawasan dari pemerintah untuk 

mengevaluasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terjadi dalam praktek. 

Setelah reformasi, pemerintah berupaya memperbaiki lemahnya legal substance 

yang tersedia dengan memperbaharui Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kemudian 

                                                         
7
 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d1371dde3df3/developer-nakal-layak-digugat 

27-03-2016, Pukul 14.53 WIB.  
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tertera dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 yaitu pasal 42 ayat 1 dan 2, serta 

Pasal 43. Supaya konsumen lebih terlindungi, diterapkanlah Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dikenal dengan UUPK. 

Undang-undang tersebut mewajibkan pihak pengembang untuk memberikan informasi 

yang jelas sehingga ada unsur keterbukaan antara penjual dan pembeli. Informasi yang 

jelas dimaksud adalah menjelaskan bagaimana situasi dan keadaan yang sedang terjadi 

dan akan terjadi, pihak pengembang wajib memberikan informasi penting, jelas dan 

akurat kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan seperti informasi jenis hak 

atas tanah, kondisi fisik bangunan dan harga jual menjadi kunci utama dari suatu 

transaksi jual/beli. Konsumen atau calon pembeli satuan rumah susun menjadi objek 

dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui promosi. Tidak 

jarang banyak dijumpai praktik cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang 

merugikan konsumen karena ketiadaan posisi tawar yang seimbang. 
8
 

 

Pemerintah sudah membuat regulasi untuk mengatur para developer agar tidak 

merugikan konsumen, tetapi dalam praktek banyak sekali kasus-kasus yang terjadi 

pihak developer merugikan konsumen dalam proses penandatanganan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli. Contoh-contoh kasus Perjanjian Jual Beli yang merugikan pihak 

konsumen, antara lain: ukuran luas tanah tidak sesuai dengan perjanjian, kesulitan untuk 

mendapatkan pengembalian uang muka, kenaikan harga secara sepihak,  keterlambatan 

serah terima rumah, dan tidak menyerahkan sertifikat padahal sudah melunasi 

                                                         
8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, hlm 12. 
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pembayaran. Berdasarkan data yang didapat penulis dari YLKI.org.co.id, banyak kasus 

relatif pelik mengenai perumahan masuk dan diterima oleh Direktorat Perlindungan 

Konsumen (DPK). Rekapitulasi prosentase data yang dihimpun dari Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), menunjukkan bahwa pengaduan masalah perumahan 

menempati urutan kedua pada tiga tahun terakhir ini, dengan salah satu permasalahan 

terbanyak mengenai kontrak baku, yang telah penulis jelaskan sebelumnya
9
. 

Terdapat sebuah kasus mengenai pemasaran dan penjualan suatu unit rumah 

susun yang telah dilakukan oleh pengembang/developer kepada pembeli yang telah 

membeli satuan rumah susun tersebut. Pihak pengembang yaitu PT. Mitra Prima 

Sejahtera sampai dengan waktu yang disepakati belum menyelesaikan atau memberikan 

surat-surat kepemilikan unit-unit satan rumah susun Puri Garden Apartemen,  diketahui 

bawa sertifikat yang seharusnya menjadi hak dari penghuni yaitu Paulus Tjung dan 

Fitria Ningrum Jong yang bertindak atas nama PPRS telah diagunkan ke PT. Bank 

Muamalat Indonesia Tbk. Pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas 

dokumen-dokumen, surat kepemilikan, rumah susun telah dianggap lari dari tanggung 

jawab dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dalam 

pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun (PPJB)  yang dibuat 

antara penjual dan pembeli. Para penanggung jawab tersebut hingga saat ini belum 

                                                         
9 Presentase data mencapai angka 18 % (delapan belas persen pada tahun 2010, 15% ( lima belas persen) 

pada tahun 2011 dan 12% (dua belas) persen pada tahun 2012. 40% (empat puluh persen) permasalahan 

yang dihadapi adalah mengenai implementasi klausula eksonerasi sebagai salah satu klausula baku yang 

dilarang Pasal 18 UUPK, dan tercantum dalam PPJB dibawah tangan yang dibuat oleh developer, karena 

dianggap memberatkan dan merugikan konsumen, disamping permasaalahan lainnya, yaitu keterlambatan 

serah terima rumah, sertifikasi, mutu bangunan, informasi marketing yang menyesatkan, pengenaan biaya 

tambahan, fasos dan fasum dan lain-lain. Ylki.org.id, diakses tanggal 27 Maret 2016, Pukul 14.58 WIB  
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diketahui keberadaannya. 

Penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada 

untuk diangkat menjadi latar belakang dan menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah 

yang berjudul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN 

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PURI GARDEN APARTEMEN” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli Puri Garden Apartemen 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi para konsumen Puri Garden 

Apartemen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan diadakan penelititan adalah 

untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan kesesuaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli Puri Garden 

Apartemen dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Apakah 

sudah sesuai atau belum. 

2. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum bagi para konsumen 

Puri Garden Apartemen.  
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1.4 . Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini: 

1. Segi Akademis 

Manfaat dilihat dari segi akademis, untuk memberikan kontribusi bagi dunia 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap konsumen 

dalam transaksi jual beli rumah susun/ apartemen dengan pengembang. 

2. Segi Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan 

sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam 

masalah perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli rumah susun 

dengan sistem pemesanan terlebih dahulu. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut : 

 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dibuat oleh penulis.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teori tentang 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Asas-asas Perjanjian, Syarat sahnya perjanjian,  

perlindungan hukum bagi para pembeli, serta membahas tentang hak dan kewajiban 

penjual dan pembeli. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang jenis penelitian yang 

didalamnya memaparkan metode penelitian yang digunakan, prosedur memperoleh 

bahan penelitian yaitu dalam ruang lingkup bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum non-hukum, sifat analisis penelitian dan hambatan dalam 

penelitian serta penanggulangannya. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini penulis akan melakukan pembahasan menggunakan pisau 

analisis secara mendalam mengenai aspek hukum perjanjian jual-beli satuan rumah 

susun ditinjau dari hukum perlindungan konsumen sebagai upaya untuk mencegah 

kerugian yang dihadapi oleh pembeli.  

 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang memuat 
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kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan oleh penulis agar 

masukan yang diberikan dapat berguna untuk melindungi para konsumen satuan rumah 

susun.  




