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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perumahan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan 

manusia. Didalam masyarakat Indonesia, perumahan merupakan pencerminan dan 

pengejawantahan dari diri pribadi manusia, baik secara perseorangan maupun 

dalam suatu kesatuan dengan lingkungan alamnya. Maka dari itu setiap warga 

Negara telah selayaknya memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Negara 

untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana yang telah diatur dalam 

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, hak manusia atas 

pemenuhan kebutuhan dasar terhadap papan dan pangan termasuk pula dalam hak 

ekonomi yaitu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama atas perolehan 

sumber daya tanah serta pembagian hasilnya yang adil.
1
 Media perumahan 

menjadi sarana bagi manusia guna melakukan berbagai macam aktifitas hidup dan 

sarana untuk memberikan perlindungan utama terhadap adanya gangguan- 

gangguan eksternal, baik terhadap kondisi iklim maupun terhadap gangguan 

lainnya. Saat ini konsep perumahan telah mengalami penggeseran, tidak hanya 

sebagai kebutuhan dasar saja, ataupun sebagai media yang memberikan 

                                                        
1 Maria Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta: 

Gramedia, 2008), hal. 150 
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perlindungan, namun perumahan telah menjadi gaya hidup (life style), 

memberikan kenyamanan dan menunjukkan karakteristik atau jati diri, yang 

merupakan salah satu pola pengembangan diri serta sarana private, sebagaimana 

dibutuhkan pada masyarakat global.
2
 

Tugas pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi rakyat melibatkan 

peran dari pihak swasta yang dikenal dengan sebutan pihak pengembang 

perumahan (developer). Hal ini menandakan bahwa semakin besar peluang dari 

masyarakat untuk memiliki rumah yang sudah dijadikan produk bisnis. 

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak dibangun perumahan yang 

menyediakan rumah yang baik dan layak huni guna mencukupi kebutuhan 

masyarakat akan rumah. Penjualan rumah yang dilakukan oleh developer ada 

yang secara fisik sudah dibangun dan siap dihuni oleh pembeli, tetapi ada juga 

rumah yang masih dalam bentuk rancangan atau ide developer yang baru akan 

dibangun apabila sudah dipesan dahulu oleh pembeli. Rumah yang dipesan dahulu 

ini dikenal dengan sebutan rumah inden. Biasanya, untuk membeli rumah inden 

ini pembeli menggunakan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang 

disediakan oleh bank, kemudian setelah pembangunan rumah selesai dalam 

jangka waktu tertentu pembeli dapat menghuni rumah tersebut.  Berbagai 

penawaran yang dilakukan oleh pengembang (developer) untuk memasarkan 

produk-produknya. Pada umumnya, pemasaran rumah dengan menggunakan 

sarana iklan atau brosur sebagai sarana pempromosikan produk-produk yang 

                                                        
2 Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Raja  

Grafindo Persada, 2004), hal. 24 
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dibuat dan/ atau dipasarkan pengembang atau pengusaha kepada konsumennya.
3
 

Iklan atau brosur sebagai sarana pemasaran ini sangatlah menentukan keputusan 

konsumen untuk membeli atau tidak rumah yang ditawarkan sebab kadang-

kadang didalamnya dijanjikan berbagai fasilitas. Rumah yang dibeli dari 

developer tidak sedikit yang bermasalah, padahal sebelumnya developer sudah 

menjanjikan kepada pembeli bahwa rumah yang akan dibangun sesuai dengan apa 

yang tertera didalam brosur/iklan. Pelanggaran hak-hak konsumen perumahan 

yang biasanya terjadi diantaranya hak-hak individual konsumen perumahan 

seperti mutu bangunan di bawah standar, ukuran luas tanah tidak sesuai dan lain-

lain. Pelanggaran yang lain mengenai hak-hak kolektif konsumen perumahan 

seperti tidak dibangunnya fasilitas sosial/ umum, sertifikasi, rumah fiktif, banjir 

dan soal kebenaran klaim/ informasi dalam iklan, brosur dan pameran 

perumahan.
4
 . Kebenaran terhadap klaim iklan/ brosur menjadi persoalan yang 

cukup mendasar bagi konsumen. Konsumen berhak mendapatkan rumah sesuai 

dengan yang diinformasikan dalam brosur perumahan, setelah konsumen 

melakukan pembayaran. Akan tetapi, keberadaan iklan yang tidak benar dapat 

sangat merugikan konsumen, baik dari segi moral maupun material. Dalam hal 

penerbitan brosur perumahan oleh pengembang ini, ada kesengajaan dari 

pengembang untuk mengelabuhi calon konsumennya dengan mempermainkan 

kalimat yang digunakan atau memuat informasi yang menyesatkan, terutama pada 

kata-kata yang dimuat pada brosur tersebut.  

                                                        
3 Yusuf Shopie, perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instumen Hukumnya, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2003), hal. 82 

4 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.41 
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 Dihadapkan pada kondisi seperti ini umumnya pembeli tidak dapat berbuat 

banyak untuk mempertahankan hak-haknya karena tingkat pengetahuan 

konsumen yang masih rendah. Salah satu penyebabn lainnya yaitu pembeli 

sebagai konsumen kurang mendapat informasi yang benar mengenai perumahan 

yang hendak dibeli serta keterbatasan pengetahuan pembeli mengenai 

penyelesaian masalah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Permasalahan 

seperti  inilah yang membuat pembeli berada pada posisi yang merugikan. 

 Posisi pembeli perumahan yang lemah dibenarkan oleh salah seorang 

anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), Sudaryatmo.
5
 Ia menilai 

hubungan pembeli dan pengembang telah ditetapka dalam Keputusaan Menteri 

Perumahan Rakyat (Kepmenpera), namun peraturan tersebut tidak memiliki 

sanksi jika terdapat pelanggaran. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan 

kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen guna menjembatani kebutuhan akan perlindungan hukum bagi 

konsumen, dengan mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat, 

termasuk mengenai aspek-aspek perumahan.
6
 Dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewajiban-kewajiban 

kepada pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha sehingga tidak 

menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha secara 

                                                        
5 www.bisnis.com/hukum-bisnis, “YKLI: Posisi Konsumen Perumahan Masih Lemah”, diakses 11 

September 2011 

6 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, (Bandung : Citra 

Aditya Bakti, 2003), hal. 35 
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tegas ditentukan dalam Pasal 7 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan : 

Pasal 7  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau 

jasa yang berlaku. 

 

 Dengan adanya kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan 

sebelumnya, maka developer sebagai pelaku usaha tidak diperkenankan 

memberikan informasi dalam brosur pemasaran yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya. Penawaran produk melalui brosur yang tidak sesuai dengan 

kenyataannya jelas akan menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat selaku 

konsumen perumahan. Salah satu contoh kasus mengenai informasi yang tidak 

sesuai oleh developer dialami oleh para pembeli perumahan Bank Internasional 

Indonesia Residence (BII Residence) yang berlokasi di Gunung Putri, Bogor. 

Kekecewaan para pembeli muncul karena standar mutu bangunan yang tidak 

sesuai dengan yang dijanjikam, fasiitas umum dan sosial yang tidak kunjung 

dibangun serta pemasangan listrik yang bermasalah. Atas latar belakang tersebut 

penulis tertarik megkaji judul skripsi “Perlindungan Hukum Konsumen 

Perumahan Terhadap Informasi Tidak Tepat Oleh Developer”. 

1.2 Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka, rumusan masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengembang atau developer terhadap 

informasi yang tidak sesuai berkaitan dengan promosi produk berupa 

brosur/iklan perumahan? 

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang 

mengalami kerugian berkaitan dengan informasi yang tidak tepat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu :  

1.Untuk menemukan, menelusuri dan menganalisis tanggung jawab 

pengembang atau developer terhadap informasi palsu berkaitan dengan 

promosi produk berupa brosur/iklan perumahan. 

2.Untuk menemukan, menelusuri dan menganalisis upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh konsumen berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh 

konsumen berkaitan dengan informasi yang tidak tepat. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang didapat dari tulisan ini terdiri atas dua segi, yaitu 

dari segi akademis atau keilmuan dan dari segi praktis hukum.  
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1.4.1 Segi Akademis 

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum 

perlindungan konsumen khususnya dalam mencermati perlindungan hukum 

konsumen perumahan terhadap informasi tidak tepat yang diberikan oleh 

developer dalam mempromosikan produknya berupa brosur/iklan. Skripsi ini juga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan litelatur untuk penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Segi Praktik 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan panduan bagi para praktisi 

hukum ketika menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan 

konsumen perumahan terhadap informasi yang tidak tepat. 

I.5 Sistematika Penelitian  

Penulisan dari hasi penelitian hukum ini, dibagi menjadi 5 bab yang 

berkaitan erat antara bab yang satu dengan yang lainnya :  

Bab I Pendahuluan  

 Bab yang merupakan pendahuluan ini akan menguraikan mengenai 

cerminan permasalahan yang akan menjadi isu hukum dalam penelitian 

hukum ini, yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen perumahan 

terhadap informasi yang tidak tepat melalui brosur/iklan oleh developer. 

Memuat pemikiran akan cerminan solusi atau jalan keluar atas 

permasalahan yang dibahas, serta merumuskan deklarasi norma yang 

menjadi obyek penelitian normatif dalam penelitian hukum ini. Sehingga 
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masalah yang timbul yaitu adanya kesenjangan antara das sollen (norma 

hukum yang ideal) dengan das zein (fakta hukum yang ada dalam 

penerapan suatu norma hukum), yaitu mengenai perlindungan konsumen 

perumahan yang mendapatkan kerugian karena janji yang diberikan oleh 

developer tidak sesuai dengan apa yang telah dipromosikan melalu 

brosur/iklan. Sehingga akibat atas masalah tersebut adalah hak-hak 

konsumen yang dilanggar oleh para developer sehingga terjadi kerugian 

yang dialami oleh para pembeli perumahan akibat dari informaasi yang 

tidak tepat. Penelitian hukum ini kemudian diharapkan dapat mencapai 

tujuan penelitian serta mendapatkan manfaat penelitian seperti yang 

dirumuskan melalui penulisan ini.  

Bab II Tinjauan Pustaka  

Pada bab tinjauan pustaka ini dikemukakan landasan teori dan 

landasan konsepsional. Landasan teori akan menguraikan secara deduksi 

mengenai perlindungan konsumen dan wanprestasi yang dilakukan oleh 

pelakuu saha yang diatur dalam KUHPerdata dan hak-hak konsumen yang 

dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dalan hal ini adalah pelanggaran para developer 

terhadap informasi yang tidak sesuai yag dijanjikan oleh para pembeli 

sehingga para pembeli mengalami kerugian dan penipuan atas pelanggaran 

tersebut. Hak yang dilanggar tersebut dapat dilakukan upaya-upaya hukum 

untuk mempertahankan hak-hak para konsumen melalui Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Landasan 
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konsepsional yang akan diuraikan adalah berupa definisi dalam 

terminologi serta penguraian konsep dalam norma hukum yang termasuk 

dalam batasan definisi dan terkandung dalam pembahasan pada penelitian 

hukum ini.  

BAB III Metode Penelitian 

  Pada BAB III akan menguraikan tentang jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini, yang di dalamnya memberikan pengertian 

metode penelitian,  jenis penelitian normative yaitu dengan menjadikan 

norma hukum sebagai obyek penelitian melalui metode Pendekatan 

Undang-Undang (Statute Approach) yaitu menemukan ratio legis dan 

dasar ontologis dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

dengan pembahasan isu hukum dalam penelitian ini, serta digunakannya 

Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang 

menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus dalah ratio decidendi 

atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu 

putusan. Adapun cara memperoleh bahan penelitian yaitu meliputi ruang 

lingkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non 

hukum. Selanjutnya juga akan menguraikan sifat analisis, hambatan 

penelitian dan penanggulangannya selama proses penelitian hukum 

berlangsung. 
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BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis 

 Pada BAB IV akan membahas mengenai hasil penelitian dan juga 

analisis dari penulis mengenai tanggung jawab pengembang atau 

developer terhadap informasi palsu berkaitan dengan promosi produk 

berupa brosur/iklan perumahan serta upaya hukum yang dapat ditempuh 

oleh konsumen berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen 

berkaitan dengan informasi yang tidak tepat. 

BAB V Kesimpulan Dan Saran 

Pada Bab V ini akan disampaikan kesimpulan berdasarkan hasil 

pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah serta 

pemberian saran dan kesimpulan yang berupa suatu preskripsi hukum 

untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif dalam bidang 

akademis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

isu hukum yang menjadi obyek penelitian ini. 


