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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi umat manusia apabila disandingkan dengan 

kebutuhan tempat tinggal (papan) dapat dikatakan tidak berbanding lurus dalam 

pemenuhannya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara laju 

pertumbuhan pupolasi manusia dengan pembangunan perumahan yang dapat dihuni 

secara layak dan berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, 

cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

 

Peringatan Hari Habitat Sedunia ditetapkan pada Sidang Umum PBB 

melalui Resolusi Nomor 40/202A tanggal 17 Desember Tahun 1985, yang jatuh pada 

setiap hari Senin pertama di bulan Oktober setiap tahunnya. Latar belakang penetapan 

Hari Habitat Sedunia adalah kenyataan bahwa 25% penduduk dunia belum bermukim 

secara layak, tinggal di daerah kumuh perkotaan yang tidak sehat.
1
 Pembangunan 

nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil 

dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja 

tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan 

yang dicita-citakan dan juga turut  secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. 
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2 
 

Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari 

Mukadimah Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 juncto Pasal 28 H ayat (1) dan 

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
2
  

 

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

dan faktor penting dalam peningkatan harkat serta martabat manusia, dengan 

demikian ia berperan sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian 

bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan 

peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. Dalam persoalan perumahan 

dan permukiman Pemerintah Indonesia telah merumuskan beberapa kebijakan yang 

dapat dipedomani untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan 

pada pemenuhan perumahan dan permukiman.  

 

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, 

tempat usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Namun demikian, belum semua 

anggota masyarakat dapat menikmati dan memiliki rumah yang layak, sehat, aman 

dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus 

ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan 

harga terjangkau.
3
 Oleh karena itu, tepat jika politik nasional di bidang perumahan 
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 T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992). Hal. 27.  
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dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 menyatakan perlunya 

pemerataan kebutuhan rakyat di bidang perumahan.
4
  

 

Pertumbuhan tinggi permintaan dan penawaran perumahan dan permukiman 

di Indonesia pada dekade 1980-an dan tahun-tahun awal dekade 1990an yaitu pada 

saat UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dilahirkan yang 

memang dipengaruhi terutama oleh pergeseran paradigma pengadaan/pembangunan 

perumahan dari pola sporadik berbasis pesanan/order menjadi sistemik dan massal 

(by planning and mass production in housing) pada pertengahan dekade 1970-an, 

yang antara lain ditandai dengan berdirinya Perumnas pada tahun 1974 yaitu sebuah 

perusahaan nasional (milik pemerintah) pertama yang merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan perumahan secara massal. Pada saat Perumnas 

didirikan, diketahui bahwa masyarakat Indonesia diperkirakan mengalami 

kekurangan 2 (dua) juta unit rumah, dan kebutuhan tambahan sekitar 400.000 unit 

rumah (separuhnya dalam kawasan perkotaan) sebagai akibat dari pertambahan 

penduduk setiap tahunnya untuk tahun-tahun berikutnya.
5
     

 

Pada tahun 2005, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 

7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 2004-2009, 

dimana salah satu permasalahan dan agenda pentingnya adalah upaya percepatan 

pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah masalah pembangunan 
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PT. Citra Aditya Bakti, 2009). Hal. 91 
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 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan Permukiman (UU No. 4 

tahun 1992), (Bandung : Mandar Maju, 2009). Hal. 24. 
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perumahan dan permukiman guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan yang 

layak dalam lingkungan yang sehat. Termasuk di dalam upaya ini adalah 

pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 60 ribu unit dan 

rumah susun milik (rusunami) sebanyak 25 ribu unit bagi kebutuhan masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah dengan tingkat penghasilan di bawah Rp. 4,5 juta 

perbulan melalui peran swasta atau kerjasama pemerintah dan swasta.
6
 

 

Adapun pengertian perumahan dan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 

7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah adalah 

bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi 

pemiliknya. 

 

Penyediaan akan pemenuhan atas perumahan di Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari campur tangan pelaku usaha pihak swasta, dalam hal ini pihak 

developer atau pengembang. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian 

Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, disebutkan pengertian Perusahaan 
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 M. Rizal Alif, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam 

Kerangka Hukum Benda, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009). Hal. 14. 
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Pembangunan Perumahan yang mana menurut penulis developer atau pengembang 

masuk dalam pengertian ini. Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu 

perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis 

dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu 

kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana 

lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat 

penghuninya. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi.    

 

Banyak pembangunan perumahan dilakukan oleh developer, dengan 

semakin banyaknya developer di bidang perumahan sudah tentu memudahkan 

konsumen untuk menentukan pilihannya dalam memilih rumah sesuai dengan 

keadaan finansialnya masing-masing. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk 
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mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat 

harta bendanya.
7
 

 

Dalam setiap pembangunan gedung, baik akan digunakan untuk rumah, 

kantor, toko, hotel, bengkel dan lain-lain harus memenuhi kaidah dasar sebagai 

berikut.
8
  

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi : 

    a. status tanah dan izin dari pemanfaatan tanah dan 

    b. izin mendirikan bangunan. 

2. Memenuhi ketentuan teknis bangunan yang terdiri dari : 

    a. sempadan bangunan, 

    b. kepadatan dan ketinggian bangunan, 

    c. sirkulasi dan parkir, 

    d. rencana pemetaan , 

    e. ruang terbuka dan tata hijau, dan 

    f. prasarana dan utilitas. 

3. Memenuhi keandalan bangunan yang meliputi: 

    a. fungsi bangunan, 

    b. keamanan dan keselamatan, 

    c. kesehatan dan kenyamanan, dan 

    d. kelengkapan bangunan. 

 

Izin mendirikan bangunan (IMB) diberikan berdasarkan ordonansi bangunan 

(Hinder Ordonansi) yang dimuat dalam Staatsblad No. 226 dalam ketentuan Pasal 1 

ayat (1) ditentukan obyek-obyek mana yang tidak boleh didirikan bangunan tanpa 

izin dari pihak-pihak pemerintah, yaitu obyek-obyek yang dapat menimbulkan 

bahaya kerugian dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya. Sehingga 

dapat dicegah berdirinya bangunan yang dapat menimbulkan kerugian atau gangguan 

                                                           
7 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung :PT Citra Aditya 

Bakti, 2010). Hal. 18 
8
 Gatut Susanta, Mudah Mengurus IMB di 55 Kota dan Kabupaten di Indonesia, (Jakarta :Raih 

Asa Sukses, 2009).  Hal. 6 
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bagi bangunan serta lingkungan sekitarnya. Dalam rangka terwujudnya tertib 

penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan jenis bangunan gedung 

serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka 

setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan izin mendirikan bangunan 

gedung.
9
  

 

Cluster Navara yang berada di dalam Kawasan Kota Modern Tangerang, 

merupakan cluster yang dibangun dan dipasarkan oleh PT Modernland Realty Tbk.   

Cluster Navara merupakan lokasi yang tepat untuk tempat tinggal bagi kalangan 

menengah ke atas. Lokasinya sangat strategis, karena berada di tengah pusat Kota 

Tangerang,  Selain lokasinya yang strategis, Cluster Navara juga memiliki fasilitas 

lengkap seperti kolam renang, arena bermain anak, arena olah raga (Gym) dan 

pelayanan keamanan 24 jam. Sehingga banyak masyarakat dari kalangan menengah 

ke atas memilih Cluster Navara sebagai tempat hunian mereka. Cluster Navara ini 

merupakan Cluster yang masuk dalam wilayah Kecamatan Cipondoh, Kelurahan 

Poris Plawad Indah, Kota Tangerang.  Cluster ini terdiri atas 5 blok, yaitu Navara 1, 

Navara 2, Navara 3, Navara 5 dan Navara 6. Konsumen banyak yang tertarik untuk 

membeli rumah di cluster tersebut dikarenakan lokasi yang cukup strategis, harga 

yang tidak terlalu mahal dan cara pembayaran yang cukup bervariasi. 
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 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). Hal. 114. 
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Fakta menarik dari Cluster Navara tersebut adalah dari 5 blok yang ada, 

hanya 1 blok yang belum memiliki izin mendirikan bangunannya (IMB) dari 

Pemerintah Kota Tangerang, yakni Blok Navara 5. Terkendalanya proses penerbitan 

ijin mendirikan bangunan tersebut dikarenakan adanya rencana trase jalan tol JORR 2 

yang mengenai sebagian lahan Blok Navarra 5.   

 

Pada umumnya pemasaran suatu produk perumahan menggunakan media 

iklan baik cetak maupun elektronik yang bertujuan untuk mempromosikan kepada 

khalayak ramai dalam hal ini adalah calon konsumen. Pada umumnya tidak jarang 

iklan dalam bentuk brosur, baliho berikut spanduk promosi perumahan yang 

disampaikan oleh developer sebagai wujud promosi produknya ternyata terdapat 

beberapa konten yang tidak benar keadaannya. Selain itu, tidak jarang harga jual yang 

telah disepakati tidak diikuti dengan pelayanan yang baik kepada konsumen, 

misalnya kualitas bangunan atau pelayanan penyelesaian atas adanya komplain 

konsumen. Pedoman mekanisme penyelesaian terhadap timbulnya permasalahan 

yang terjadi dengan konsumen yakni berupa perjanjian pendahuluan pengikatan jual 

beli (PPPJB) dengan format baku yang telah disiapkan oleh pihak developer, 

sedangkan pihak konsumen hanya tinggal menandatanganinya saja. Tidak jarang dan 

telah menjadi rahasia umum bahwa Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli 

(PPPJB) dengan format baku tersebut jarang sekali memberikan perlindungan hukum 

bagi konsumen. Hal ini sering membuat konsumen kecewa dan mengalami kerugian, 
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penyelesaian masalah yang diberikan oleh developer juga sering tidak sesuai dengan 

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
10

 

Penulis atas dasar latar belakang tersebut, tertarik untuk meneliti mengenai 

bagaimana proses penyelesaian pengurusan izin mendirikan bangunan Cluster Navara 

Blok 5 yang terkena rencana trase JORR 2 tersebut. Alasannya dikarenakan sampai 

dengan saat ini izin mendirikan bangunan untuk Blok Navara 5 belum dapat 

diterbitkan. Penulis juga meneliti bentuk tanggung jawab yang diberikan developer 

kepada konsumen Blok Navara 5 atas permasalahan yang terjadi di lapangan, 

selanjutnya penulis akan mengaitkan hal tersebut dengan Undang – undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penulis mengangkat 

pokok permasalahan tersebut dalam suatu tesis dengan judul TANGGUNG JAWAB 

DEVELOPER DALAM PEMENUHAN HAK KONSUMEN PADA 

TRANSAKSI PEMBELIAN RUMAH TANPA IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN (STUDI KASUS CLUSTER NAVARA OLEH PT 

MODERNLAND REALTY TBK). 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana status permohonan izin mendirikan bangunan Blok Navara 5 

dengan adanya rencana pembangunan trase jalan Tol JORR 2?  
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 Yusuf Shofie, Op.Cit., hal. 97. 
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2. Bagaimana bentuk tanggung jawab developer PT. Modernland Realty Tbk 

terhadap konsumen akibat tidak terbitnya izin mendirikan bangunan Blok 

Navara 5? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan mengkaji permasalahan yang muncul dalam proses  

permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan Blok Navara 5 yang 

terkena rencana pembangunan trase jalan tol JORR 2.  

2. Mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab developer PT  

Modernland Realty Tbk terhadap konsumen akibat tidak terbitnya izin 

mendirikan bangunan Blok Navara 5. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

              Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi  

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, 

khususnya bidang ilmu hukum perlindungan konsumen.   

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

mengenai perlindungan terhadap konsumen terutama yang berhubungan 

dengan proses pembelian rumah dengan developer, berikut dengan 



 
 

11 
 

pengetahuan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh 

developer sebelum membangun cluster perumahan.  

 

E. Kerangka Pemikiran  

1. Kerangka konsep 

Industri perumahan saat ini sudah berkembang pesat, bahkan bisnis properti 

merupakan sebuah bisnis yang amat menjanjikan dikarenakan nilai investasinya yang 

dapat dipastikan selalu menanjak dalam tiap tahunnya. Kebutuhan akan perumahan 

layak huni kian waktu semakin meningkat, mengingat pertambahan jumlah penduduk 

yang jelas tidak mungkin dapat dicegah dari waktu ke waktu. Selain itu ketersediaan 

akan perumahan dapat dikatakan tidak mampu menyaingi atau menyejajarkan dengan 

laju pertumbuhan masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan papan, 

masyarakat Indonesia pada umumnya dalam membeli rumah mempunyai semangat 

lain, yakni semangat dalam berinvestasi dengan mengikuti tren yang terjadi di dalam 

masyarakat di sekelilingnya. Strategi pemasaran yang dilakoni oleh para developer 

sangat menarik. Ada yang menampilkan artis kondang di hotel berbintang lima, ada 

yang menyajikan program promosi yang meringankan cara pembayaran. Ini semua 

memberikan alasan baru serta menimbulkan gairah para calon konsumen untuk 

membeli rumah. 

 

Developer menarik minat para konsumen dengan membangun perumahan 

dilokasi yang strategis, aman dan mudah akses ke pusat kegiatan atau fasilitas publik. 

Program – program promosi menarik dan cara pembayaran yang bervariasi. Bagi  
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masyarakat yang penghasilannya tidak terlalu tinggi dan sulit untuk membeli rumah 

secara tunai, developer memberikan solusi permasalahan tersebut yaitu bekerja sama 

dengan lembaga pembiayaan. Masyarakat dapat menggunakan kredit pemilikan 

rumah (KPR) atau kredit pemilikkan apartemen (KPA) dengan bank – bank di 

Indonesia. Strategi pemasaran lain untuk meningkatan minat beli konsumen, yaitu 

melengkapi properti tersebut dengan berbagai fasilitas seperti keamanan 24 jam, 

tempat peribadatan, rumah sakit, sekolah, sport club, dan shuttle bus, yang tentunya 

akan menambah daya tarik bagi calon konsumen. 

 

Peranan penting developer sebagai pelaku usaha di industri perumahan 

adalah memberikan informasi penting, jelas dan akurat serta mendetail kepada 

konsumen mengenai produk yang ditawarkan, seperti informasi jenis hak atas tanah, 

kondisi fisik bangunan, status sertipikat hak atas tanah, status izin mendirikan 

bangunan dan harga jual. Dalam Pasal 7 huruf  (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha 

adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan. Fungsi dan manfaat pemberian informasi yang disajikan oleh 

developer kepada konsumen bukanlah tugas developer sebagai pelaku usaha semata, 

melainkan juga tugas konsumen untuk mencari informasi yang dapat dipergunakan 

untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.  
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Selain kewajiban memberikan informasi yang jelas dan akurat, developer 

sebagai pelaku usaha dilarang menjual atau memperdagangkan unit rumah atau ruko 

yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan Undang-undang. Hal ini 

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi 

atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-

undangan. Oleh karena hal tersebut, developer sebagai pelaku usaha dalam 

pengembangan suatu perumahan harus sudah mengantongi izin sebelum proses 

pembangunan rumah yang dipasarkan olehnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung Pasal 7 

ayat (1) yang mensyaratkan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan 

gedung, dan Pasal 7 ayat (2) yakni persyaratan administratif bangunan dan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, 

status kepemilikan bangunan dan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Lebih jauh 

lagi pengaturan mengenai persyaratan administratif tersebut diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Di dalam ketentuan 

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut disebutkan bahwa suatu 

bangunan dan gedung yang didirikan haruslah sesuai dengan ketentuan dalam RTRW 

Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi 

kabupaten/kota, dan/atau RTBL.  
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Dalam hal suatu bangunan dan gedung yang dibangun oleh pihak developer 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW suatu wilayah tertentu, maka hal ini akan 

berdampak pada status izin dari suatu bangunan dan gedung tersebut. Ketentuan pasal 

37 ayat (2) menyatakan bahwa Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

undangan.   

 

Apabila barang dan atau jasa yang dijual atau diperdagangkan oleh pihak 

pelaku usaha itu menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen selaku 

pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak pelaku 

usaha. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa 

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 
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2. Kerangka Teori 

  Dewasa ini izin mendirikan bangunan telah menjadi bagian utama dari 

komponen bangunan.  Hal ini disebabkan karena hampir semua bentuk perizinan 

mensyaratkan pemilikan izin mendirikan bangunan. Misalnya, untuk mendapatkan 

izin HO (Hinder Ordonantie)/izin gangguan atau pengajuan pinjaman ke bank, 

seseorang harus terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan.
11

  Tiap produksi 

industri perumahan yang digeluti para pelaku usaha dalam hal ini developer berupa 

rumah, ruko, apartemen, hotel dan gedung lainnya didirikan tanpa sebelumnya 

dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan. Jika suatu bangunan tidak memiliki 

izin mendirikan bangunan maka akan dikategorikan sebagai bangunan liar. 

 

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa rumah yang masih dalam tahap 

pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli. 

Perjanjian pendahuluan jual beli adalah kesepakatan melakukan jual beli rumah yang 

masih dalam proses pembangunan antara calon pembeli rumah dengan penyedia 

rumah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian pendahuluan jual beli 

itupun baru dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan yaitu status 

pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan bangunan 

induk, ketersediaan fasilitas umum dan telah selesai dibangun minimal 20%. Apabila 

salah satu dari persyaratan tersebut tidak di penuhi oleh developer, maka developer 

dilarang untuk menjual rumahnya tersebut. 

                                                           
11

 Gatut Susanta, Op.Cit., hal. 72. 
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Realitanya, developer kerap melaksanakan pembangunan perumahan tanpa 

didahului memiliki atau mengantongi izin mendirikan bangunan. Ironisnya meskipun 

developer belum memiliki atau mengantongi berbagai perizinan yang ada, developer 

telah memasarkan perumahan tersebut kepada para calon konsumen dan para calon 

konsumen tersebut telah membayar uang muka kepada developer, padahal developer 

sama sekali belum memiliki perizinan. Tindakan developer ini tentu sangat 

merugikan konsumen, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan kepastian hak 

konsumen dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan tidak terjamin dan 

terlindungi sebagaimana mestinya. 

 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen, maka dengan demikian hukum perlindungan tidak lain adalah hukum 

yang didalamnya mengatur mengenai upaya-upaya untuk memberikan jaminan 

terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen yang hak-

haknya telah dilanggar  oleh produsen.
12

   

 

Dunia bisnis memberikan perlindungan serta jaminan atas adanya 

pemenuhan hak-hak konsumen merupakan kewajiban utama yang wajib dipikul oleh 

pelaku usaha atau produsen. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak dan 

                                                           
12

 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015). Hal. 6. 
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kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan 

konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum 

represif dan juga perlindungan hukum preventif.
13

  

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang 

dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat 

memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum 

jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan.  

2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.  

 

Dengan demikian dalam hal adanya hak-hak konsumen yang belum atau 

tidak dipenuhi oleh pelaku usaha atau produsen, maka teori dan instrumen-instrumen 

hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan turunan laiinnya dapat digunakan 

sebagai pedoman atau acuan dalam mempertahankan kepentingan konsumen terhadap 

pelaku usaha atau produsen.    

 

 

 

 

                                                           
13

 Ibid., hal. 6. 
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F. Metode Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder.
14

 Penelitian  ini mengacu pada peraturan perundang-undangan 

terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Permukiman, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan 

Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan 

Gedung. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan 

tanggung jawab developer dengan konsumen. 

 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis. 

Deskriptif artinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud 

menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runtut, dan 

sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Suatu penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
15

 Analitis 

mengandung makna mengumpulkan, mengelompokan, menghubungkan, 

membandingkan serta memberi makna aspek aspek mengenai faktor-faktor apa 

saja yang menjadi penyebab tidak dapat diterbitkannya izin mendirikan 

                                                           
14

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada,2004). 

Hal 11. 
15

 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Reasearch, (Bandung : Alumni,1983). Hal 10. 
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bangunan Blok Navara 5 berikut dampak yang ditimbulkan bagi konsumen 

akibat tidak terbitnya izin mendirikan bangunan tersebut.  

 

3. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data 

sekunder (secondary data), yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumbernya atau yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat tetapi dari 

bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan, dan seterusnya. Selain itu menggunakan sumber Library 

Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu metode pengumpulan data melalui 

penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karangan 

para sarjana atau literatur kumpulan bahan kuliah, Undang-undang/peraturan-

peraturan dan sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan 

tesis. 

 

4. Metode analisis data 

Analisa terhadap data-data dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan melalui 

metode : 

a. Analisis kualitatif 

Yaitu analisis yang dilakukan terhadap data yang diolah dengan 

menggunakan uraian-uraian untuk menggambarkan (deskriptif), uraian-

uraian yang berisi hasil tafsir dan hasil nalar terhadap gambaran yang 



 
 

20 
 

diperoleh (inferensial), dan argumentasi rasional (analitik) untuk 

menjelaskan dan mempertahankan gambaran yang diperoleh.
16

 Pendekatan 

ini dilakukan dengan membandingkan landasan teori dengan tanggung 

jawab developer terhadap konsumen akibat tidak terbitnya izin mendirikan 

bangunan blok navara 5.   

 

b. Analisis Deskriptif 

Yaitu analisis untuk menggambarkan secara terperinci terhadap fenomena-

fenomena sosial yang ada. Dengan melakukan pendekatan ini, mencoba 

untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari teori-teori 

yang ada serta hasil dari penelitian di lapangan sehingga mampu menjawab 

permasalahan yang ada. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, kesimpulan dan saran, 

dan terakhir sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum konsep perlindungan konsumen dan pelaku 

usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perlindungan konsumen 

perumahan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

                                                           
16

 Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta : PUAJ, 2011). Hal. 111. 
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Konsumen, konsep tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang didalamnya diulas juga mengenai 

pengertian metodelogi penelitian, metode pendekatan. Selain itu juga akan diuraikan 

mengenai spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis data dan 

hambatan-hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya.  

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab yaitu 

hasil pengumpulan data yang meliputi kasus posisi, pertimbangan hukum serta 

analisis dan kemudian pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab tidak dapat 

diterbitkannya izin mendirikan bangunan untuk Cluster Navara Blok 5 akibat adanya 

rencana pembangunan trase jalan tol JORR 2 serta tanggung jawab developer dalam 

pemenuhan hak konsumen.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam 

mengemukakan saran-saran berpedoman pada pengambilan kesimpulan yang telah 

dibuat.  




