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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan 

sebagai kebutuhan dasarnya. Sandang merupakan kebutuhan dasar manusia 

yang beradab yaitu kebutuhan manusia akan pakaian yang di dalam masyarakat 

akan terlihat aneh jika manusia tidak menggunakan pakaian dan terkadang di 

cap sebagai orang tidak waras apabila tidak menggunakan pakaian di dalam 

pergaulan masyarakat. Kemudian untuk pangan adalah kebutuhan paling dasar 

manusia yaitu kebutuhan dasar manusia akan makanan. Pada prinsipnya 

manusia tidak mungkin hidup tanpa makanan karena jika manusia tidak makan 

akan kelaparan dan dapat mengakibatkan kematian, seperti pada zaman dahulu 

banyak masyarakat yang meninggal karena kelaparan. Kebutuhan dasar 

manusia yang paling terakhir adalah papan yaitu kebutuhan dasar manusia akan 

rumah. Rumah dikategorikan sebagai kebutuhan dasar manusia karena manusia 

memerlukan tempat perlindungan dari alam pada zaman dahulu dan pada 

perkembangannya rumah menjadi tempat berkumpulnya keluarga. 

 Sebelum membahas lebih lanjut mengenai rumah, perlu dipahami yang 

dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal1. Dari 

pengertian tersebut maka dapat dipahami rumah sebagai sarana manusia untuk 

                                                           
1 http://kbbi.web.id/rumah, diakses pada tanggal 9 Desember 2016, pukul 16.00 WIB 

http://kbbi.web.id/rumah
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bertempat tinggal dalam bentuk bangunan. Bangunan disini dapat berupa rumah 

susun/apartemen/rumah tunggal satuan yang melekat dengan tanah.  

 Rumah pada saat ini identik sebagai properti. Berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan properti adalah harta berupa tanah dan 

bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan 

bangunan2. Berangkat dari pemahaman ini maka rumah dapat dikategorikan 

sebagai properti karena rumah merupakan bangunan yang melekat dengan tanah 

baik itu rumah tunggal maupun rumah susun karena memiliki alas hak atas 

tanah.  

 Rumah sebagai properti pada saat ini tidak lagi menjadi suatu bangunan untuk 

tempat tinggal saja tetapi mengalami perluasan sebagai suatu sarana investasi 

karena terdapat pemahaman di masyarakat bahwa harga properti pasti naik dan 

tidak pernah turun sehingga masyarakat mulai memandang properti sebagai 

sarana investasi.  

 Investasi di bidang properti sekarang dapat beraneka ragam dan wujudnya, 

salah satunya adalah konsep kondotel. Kondotel merupakan suatu akronim dari 

Kondominium dan Hotel. Konsep Kondotel dapat dipahami secara sederhana 

sebagai kepemilikan atas satuan rumah susun yang kemudian disewakan 

sebagai tempat penginapan yang dikelola seperti hotel. Pengelolanya adalah 

pihak penjual jasa investasi atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak penjual 

                                                           
2 http://kbbi.web.id/properti, diakses pada tanggal 9 Desember 2016, pukul 16.30 WIB 

http://kbbi.web.id/properti
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jasa investasi. Dengan konsep kondotel maka konsumen dapat memiliki satuan 

rumah susun (kondotel) dan dapat keuntungan dari penyewaaan unit kondotel 

yang dimilikinya. Kemudian, selama masa investasi, konsumen berhak untuk 

mendapatkan menginap gratis di unit yang dimiliknya tersebut. Penawaran yang 

disebutkan oleh penulis adalah penawaran yang pada umumnya ada di dalam 

suatu investasi kondotel tetapi penawaran dalam bentuk lain, nilai keuntungan 

investasi, dan berbagai promosi lainnya bisa berbeda-beda tergantung 

perusahaan yang menawarkan investasi. 

 Salah satu perusahaan yang menawarkan investasi dalam bentuk kondotel 

adalah PT. Royal Premier Internasional yang menawarkan investasi dengan 

berbagai macam keuntungan yang menggiurkan lalu dalam menawarkan 

produknya PT. Royal Premier agar lebih menyakinkan mereka memasarkan 

produk-produk dari perusahaan ternama dan salah satu adanya adalah PT.  

Perkasa Lestari Permai yang merupakan anak perusahaan dari PT. Intiland 

Development, Tbk. Dalam menawarkan produk investasinya yaitu Al-Baiti 

Premier Service Residence, PT. Royal Premier Internasional dalam bagian 

premise menjelaskan bahwa PT. Royal Premier Internasional merupakan 

konsultan pemasaran properti yang khusus mengelola program keuntungan 

pembelian properti intuk menghasilkan keuntungan bersama bagi semua mitra 

kerja PT. Royal Premier Internasional. Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 1 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 33/M-

DAG/PER/8/2008 Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang dimaksud 
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dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yaitu  adalah badan usaha 

yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-

menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan 

penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah 

pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis. Dari pemahaman tersebut 

PT. Royal Premier Internasional hanya menyatakan menjual program saja dan 

seolah-olah membantu memasarkan unit milik PT.  Perkasa Lestari Permai dan 

tidak memiliki unit-unit yang dijual dalam bentuk investasi tetapi kenyataannya 

adalah berdasarkan premise akta bawah tangan perjanjian kesepakatan bersama  

antara PT. Perkasa Lestari Permai dengan PT. Royal Premier Internasioanal 

dinyatakan bahwa PT. Royal Premier Internasional berniat untuk membeli 

secara kolekttif  222 (dua ratus dua puluh dua) satuan rumah susun hunian dan 

31 (tiga puluh satu) satuan rumah susun non hunian Aeropolis Crystal 

Residence Tower 1 dari Pihak PT.  Perkasa Lestari Permai untuk dijual kembali 

kepada pihak ketiga dengan program dan benefit khusus dari PT. Royal Premier 

Internasional.  

 Permasalahan yang timbul adalah ketika PT. Royal Premier Internasional 

selaku pihak pembeli dari PT.  Perkasa Lestari Permai telah gagal melakukan 

pembayaran dan telah dinyatakan wanprestasi. Dalam sisi lain, selaku pihak 

penjual dengan konsumen telah menerima pembayaran tetapi gagal menepati 

janjinya untuk menyerahkan investasinya. Ketika PT. Royal Premier 

wanprestasi kepada PT.  Perkasa Lestari Permai maka pembangunan Aeropolis 
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Crsytal Residence Tower 1 karena pihak pembelinya telah wanprestasi, dan 

jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT. Royal Premier tidak dapat dihubungi 

baik oleh Pihak PT.  Perkasa Lestari Permai maupun pihak konsumen. 

 Dengan kondisi tersebut, maka salah satu konsumen dari PT. Royal Premier 

Internasional yang bernama Liong Indra Gunawan mengajukan gugatan perdata 

dengan nomor registrasi 655/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. kepada PT. Royal Premier 

Internasional sebagai Tergugat 1,  PT.  Perkasa Lestari Permai sebagai Tergugat 

II, Moch. Awaludin sebagai Turut Tergugat 1 dan Ricky Adhi Yudhana sebagai 

Turut Tergugat II.  

 Dalam posita (dalil gugatan merupakan suatu landasan pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara3)  gugatan yang diajukan oleh Liong Indra Gunawan 

sebagai konsumen dinyatakan bahwa Liong Indra Gunawan telah memesan 2 

(dua) unit satuan rumah susun hunian Al-Baiti Premier Residence kepada PT. 

Royal Premier Internasional dengan bukti Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 

039/ SP/ABP-T/X/2013, yang ditandatangani oleh Moch. Awaludin sebagai 

Turut Tergugat 1, dan Ricky Adhi Yudhana sebagai Turut Tergugat II. 

Kemudian, Liong Indra Gunawan telah melakukan pembayaran Booking Fee4 

pada tanggal 11 Oktober 2013 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta 

rupiah), dan melakuan pelunasan pada tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah       

Rp. 1.023.966.400,-  (satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh 

                                                           
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 57 
4 Booking Fee adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai tanda jadi. 
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enam ribu empat ratus rupiah) maka Liong Indra Gunawan sebagai pihak 

pembeli telah melaksanakan kewajibannya tetapi hak yang seharusnya 

didapatkan oleh Liong Indra Gunawan sebagai konsumen tidak terpenuhi 

karena pembangunan Al-Baiti Premier Residence terhenti karena pihak PT. 

Royal Premier Internasional telah melakukan wanprestasi kepada PT.  Perkasa 

Lestari Permai selaku Perusahaan Properti yang membangun Al-Baiti Premier 

Residence (nama yang diberikan oleh PT. Perkasa Lestari Permai adalah 

Aeropolis Crystal Residence Tower 1).  

 Kemudian dalam petitum (pokok tuntutan gugatan yang berupa deskripsi yang 

jelas menyebut satu per satu dalam ahkir gugatan tentang hal-hal apa saja yang 

menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan 

kepada tergugat5) yang diajukan Liong Indra Gunawan meminta pengadilan 

untuk menyatakan para tergugat wanprestasi dan menghukum tergugat untuk 

mengembalikan uang Liong Indra Gunawan senilai Rp. 1.023.966.400,- (satu 

milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus 

rupiah) ditambah dengan kerugian materiil lainnya senilai Rp 100.000.000,- 

(serratus juta rupiah) pertahun atas hilangnya keuntungan atas uang sewa  serta 

kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).  

 Dalam Jawaban dari Tergugat I, yaitu PT. Royal Premier Internasional 

menyatakan bahwa surat pesanan bukan merupakan suatu perjanjian, dan 

menyatakan bahwa PT.  Perkasa Lestari Permai telah lalai dalam membangun 

                                                           
5 M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 63 
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Al-Baiti Premiere Residence. Kemudian, dalam jawaban dari Tergugat II, yaitu 

PT. Perkasa Lestari Permai menyatakan bahwa PT. Royal Premier Internasional 

telah melakukan wanprestasi kepada PT.  Perkasa Lestari Permai. 

 Dalam amar putusan Pengadillan Negeri Jakarta Selatan No. 

655/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat 

untuk membayar kerugian kepada Indra Liong Gunawan sebagai Penggugat 

senilai Rp. 1.023.966.400,- (satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus enam 

puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan harus senilai Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) pertahun atas hilangnya keuntungan atas uang sewa. 

 Kemudian, PT. Perkasa Lestari Permai sebagai Tergugat II mengajukan 

banding dan meminta agar PT. Perkasa Lestari Permai dikeluarkan sebagai 

pihak yang bersengketa dengan dasar didalam Pasal 4 ayat (2) butir 5 Perjanjian 

Kesepakatan Bersama antara PT.  Perkasa Lestari Permai dengan PT. Royal 

Premier Internasional diatur bahwa:  

“Pihak kedua bertanggung jawab penuh kepada pihak ketiga selaku 

pembeli dalam hal pemberian janji-janji baik yang tertulis maupun tidak tertulis, 

promosi dan benefit khusus yang ditawarkan oleh pihak kedua kepada pihak 

ketiga dan oleh karenanya pihak kedua dengan ini membebaskan pihak pertama 

dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak ketiga atas janji-janji baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis, promosi dan benefit khusus yang diberikan 

kepada pihak ketiga.” 

 Dengan dasar itu maka dalam amar putusan Perakara No. 

142/PDT/2016/PT.DKI menyatakan mengeluarkan PT. Perkasa Lestari Permai 

sebagai pihak yang bersengketa dan tetap menghukum tergugat I.  
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 Dari kasus posisi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dipahami 

bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkara antara Indra Liong Gunawan, 

PT. Royal Premier Internasional dan PT.  Perkasa Lestari Permai adalah Liong 

Indra Gunawan selaku konsumen PT. Royal Premier Internasional meminta 

ganti rugi kepada PT. Perkasa Lestari Permai atas kerugian yang diderita oleh 

Indra Liong Gunawan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Royal 

Premier Internasional. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan hukum perikatan 

karena dasar dari gugatan Liong Indra Gunawan bersumber dari perjanjian yang 

berupa surat pesanan, dan hukum investasi tekait dengan Liong Indra Gunawan 

membeli 2 (dua) unit satuan rumah susun hunian Al-Baiti Premier Residence 

dalam rangka investasi yang ditawarkan oleh PT. Royal Premier Internasional. 

 Sebelum membahas mengenai hubungan hukum dan tanggung jawab dari 

masing-masing pihak yang bersengketa maka perlu dipahami beberapa teori 

mengenai hukum yang terkait dengan permasalahan yang tersebut diatas.  

 Sebelum membahas mengenai hukum perjanjian, perlu dipahami mengenai 

hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata 

tetapi dalam buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan definisi dari hukum 

perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut definisi bahwa perikatan 

adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang 
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terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas 

prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.6  

 Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum 

dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang 

mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang 

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.7. 

 Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa perikatan merupakan suatu 

hubungan hukum diantara dua orang atau lebih, baik orang-perseorangan 

maupun badan hukum dalam hal harta kekayaan dan para pihak yang terlibat 

dalam perikatan tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai 

dengan kesepakatan. 

 Kemudian, dalam buku ketiga KUH Perdata mengatur mengenai hubungan-

hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun 

mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang 

termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntut-menuntut, maka isi Buku 

II itu juga dinamakan “Hukum Perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut 

dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib 

memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun barang 

sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang 

                                                           
6 Mariam Darus Badrulzaman, op.cit.,  hlm. 9 
7 Subekti: Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 1979, hlm.1. 
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dapat berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak 

melakukan suatu perbuatan8.  

 Dari penjelasan tersebut, harus dipahami secara lebih luas mengenai kreditur 

dan debitur yang merupakan pihak yang menuntut piutang, dan pihak yang 

berkewajiban untuk membayar utang karena penjelasan tersebut perlu dipahami 

bahwa piutang dan hutang yang dimaksud adalah berkaitan dengan prestasi 

yaitu menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, atau tidak 

melakukan suatu perbuatan, jadi tidak serta merta hanya terkait pengertian 

utang secara harafiah yaitu utang dalam bentuk uang saja tetapi berupa prestasi. 

Pihak yang berhak untuk menerima prestasi adalah kreditur sedangkan pihak 

yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi adalah debitur. 

 Kemudian, mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang 

diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan 

(perjajjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang 

dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja 

dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang 

belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir perbuatan yang berlawanan 

dengan hukum.9  

                                                           
8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 2001, hlm. 123 
9 Ibid. 
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 Dari pendapat Subekti tersebut, perjanjian merupakan sumber dari perikatan 

sehingga perjanjian itu adalah salah satu bentuk perikatan. Oleh karena itu, 

perjanjian memiliki bentuk prestasi berupa menyerahkan suatu barang, 

melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan, terkait 

dengan kasus yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya maka dipahami 

bahwa dalam perjanjian antara PT. Perkasa Lestari Permai dengan PT. Royal 

Premier Internasional memiliki prestasi berupa untuk menyerahkan suatu 

barang yang dimana PT.  Perkasa Lestari Permai menyerahkan secara kolektif  

222 (dua ratus dua puluh dua) satuan rumah susun hunian dan 31 (tiga puluh 

satu) satuan rumah susun non hunian Aeropolis Crystal Residence Tower 1 

kepada PT. Royal Premier Internasional dan PT. Royal Premier Internasional 

harus menyerahkan suatu barang berupa uang kepada PT. Perkasa Lestari 

Permai. Sedangkan perjanjian antara PT. Royal Premier Internasional dengan 

Liong Indra Gunawan memiliki prestasi berupa PT. Royal Premier Internasional 

harus menyerahkan hasil investasi berupa uang hasil sewa kondotel, dan 

menyerahkan unit satuan rumah susun kepada Indra Liong Gunawan. 

 Terkait dengan hal tersebut apabila salah satu pihak tidak melakukan 

prestasinya maka dapat dinyatakan wanprestasi. Debitur yang tidak memenuhi 

prestasi sebagaimana yang telah ditentukan alam perjanjian maka ia dikatakan 

“wanprestasi” (kelalaian)10. Jadi yang dimaksud dengan wanprestasi adalah 

suatu keadaan dimana salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi 

                                                           
10 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung,  Alumni, 2000, hlm.228 
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sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Akibat dari wanprestasi adalah pihak 

yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi berupa biaya, rugi, dan 

bunga kepada pihak lainnya11. Dalam hal ganti rugi, ganti rugi wanprestasi 

berbeda dengan ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum karena ganti rugi 

Wanprestasi mencakup biaya, rugi, dan bunga sedangkan ganti rugi Perbuatan 

melawan hukum hanyalah mengganti kerugian saja tidak ada biaya dan bunga12. 

Wanprestasi dapat digolongkan menjadi 4 yaitu Debitur sama sekali tidak 

memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, debitur keliru atau 

tidak pantas memenuhi perikatan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 

tidak boleh dilakukannya.13 

 Oleh karena itu, dalam hal PT. Royal Premier Internasional tidak memenuhi 

prestasinya berupa melakukan pembayaran kepada PT.  Perkasa Lestari Permai 

dan sudah ditegur dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah di 

somasi sebanyak 3 kali maka dapat dinyatakan PT. Royal Premier Internasional 

telah melakukan tindakan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi perikatan berupa 

pembayaran. 

 Sedangkan antara PT. Royal Premier Internasional dengan Indra Liong 

Gunawan, Liong Indra Gunawan ikut menarik PT.  Perkasa Lestari Permai 

sebagai pengembang turut melakukan perbuatan wanprestasi yang dinyatakan 

dalam bagian posita gugatan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

                                                           
11 Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
12 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
13 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., hlm.21 
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Nomor 655/ Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel menjelaskan bahwa Tergugat II yaitu PT.  

Perkasa Lestari Permai tidak menyelesaikan pembangunan Hunian Rumah 

Susun, lalu berdasarkan surat No. 126/DIR-CO/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 

yang dikirimkan oleh PT. Royal Premier Internasional berjanji akan 

mengembalikan seluruh uang atas pembatalan unit satuan rumah susun yang 

dibeli oleh Liong Indra Gunawan, tetapi hal ini tidak kunjung dilaksanakan. 

Permasalahan ini menurut penulis cukup penting karena menurut Liong Indra 

Gunawan pihak pengembang yaitu PT.  Perkasa Lestari Permai telah melakukan 

wanprestasi sedangkan dalam surat Pesanan yang dimiliki oleh Indra Liong 

Gunawan, PT. Perkasa Lestari Permai bukan merupakan pihak dalam perjanjian 

tersebut sehingga PT. Perkasa Lestari Permai tidak dapat dinyatakan 

wanprestasi oleh Liong Indra Gunawan tetapi dalam amar putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, PT.  Perkasa Lestari 

Permai dinyatakan telah melakukan wanprestasi sedangkan dalam teori hukum 

perjanjian Pada Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa Perjanjian merupakan 

undang-undang bagi pihak yang terikat di dalamnya, sedangkan PT.  Perkasa 

Lestari Permai bukan merupakan pihak dalam Surat Pesanan No. 039/SP/ABP-

T/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013, hanya PT. Royal Premier Internasional dan 

Lion Indra Gunawan saja yang menjadi pihak, kemudian dalam Putusan 

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 142/PDT/2016/PT.DKI. menganulir putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel sehingga 

PT. Perkasa Lestari Permai dinyatakan bukan merupakan pihak yang 

bersengketa, dan menyatakan PT. Royal Premier Internasional telah melakukan 
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wanprestasi kepada Lion Indra Gunawan karena tidak menepati prestasinya 

untuk mengembalikan uang milik Liong Indra Gunawan.  

 Jika dilihat dari segi hukum agraria mengenai kepemilikan satuan rumah 

susun, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Rumah Susun, menegaskan bahwa rumah susun hanya dapat dibangun diatas 

tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah 

Negara, atau Hak Pengelolaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Prosedur dan persyaratan peralihan hak atas tanah sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa dalam setiap 

proses peralihan hak atas tanah, harus dilakukan dengan dibuat akta otentik di 

pejabat pembuat akta tanah (selanjutnya disebut PPAT) sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 Nomor 7 Undang-undang Jabatan Notaris, dan didaftarkan di 

kantor pertanahan kabupaten/kota wilayah tanah terletak14. 

 Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kepemilikan atas satuan 

rumah susun dapat berubah ketika dibuatnya akta otentik oleh pejabat pembuat 

akta tanah, sehingga sebelum itu tejadi maka kepemilikan belum berpindah, 

terkait dengan permasalahan hukum antara PT. Royal Premier Internasional 

dengan Liong Indra Gunawan dengan dasar ini maka kepemilikan atas Al-Baiti 

Premier Residence belum berubah kepemilikannya dari PT. Perkasa Lestari 

Permai kepada PT. Royal Premier Internasional sehingga permasalahannya 

                                                           
14 Randy Sujateruna, I Gusti Ayu Puspawati, Suatra Putrawan, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Pembeli Satuan Rumah Susun Terhadap Kepemilikan Satuan Rumah Susun, e-Jurnal Kertha Semaya 
(Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 06,  Oktober 2014) 
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adalah ketika PT. Royal Premier Internasional dalam menjual Al-Baiti Premier 

Residence bertindak seolah-olah itu sudah milik PT. Royal Premier 

Internasional karena terjadi perubahan nama dari Aeropolis Crystal Residence 

Tower 1 menjadi Al-Baiti Premier Residence dan dalam perjanjian 

kesepahaman bersama antara PT.  Perkasa Lestari Permai dengan PT. Royal 

Premier Internasional terdapat pasal yang menyatakan bahwa PT. Perkasa 

Lestari Permai tidak bertanggung jawab terhadap penjualan oleh PT. Royal 

Premier Internasional sehingga pada prinsipnya perjanjian atara PT.  Perkasa 

Lestari Permai dengan PT. Royal Premier merupakan suatu perjanjian jual beli 

bukan merupakan perjanjian jasa perantara perdagangan properti. Sedangkan, 

dalam menjual produk Al-Baiti Premier Residence pihak PT. Royal Premier 

Internasional dalam menjual produknya seolah-olah merupakan agen dari PT.  

Perkasa Lestari Permai dan dalam menawarkan produk dalam bentuk investasi 

merupakan kesepakatan antara PT.  Perkasa Lestari Permai dengan PT. Royal 

Premier Internasional. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa timbulnya 

hubungan hukum antara PT.  Perkasa Lestari Permai dengan PT. Royal Premier 

Internasional adalah berdasarkan suatu perjanjian, dan hubungan hukum antara 

PT. Royal Premier Internasional dengan Liong Indra Gunawan adalah 

berdasarkan suatu perjanjian juga. Permasalahan yang timbul dari hubungan 

hukum tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT.  Perkasa 

Lestari Permai dan Liong Indra Gunawan dalam hal keduanya sama-sama 
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mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Royal Premier Internasional. 

Dengan demikian permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas Oleh karena 

itu menurut penulis perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai: 

"Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Properti Terhadap Penjualan 

Properti oleh Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Kepada 

Konsumen." 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian latar belakang di atas maka 

identifikasi masalah dari penulisan hukum ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara Perusahaan Properti dengan 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan Perusahaan Perantara 

Perdagangan Properti dengan Konsumen? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum Perusahaan Properti dan Perusahaan 

Perantara Perdagangan Properti dalam penjualan properti oleh Perusahaan 

Perantara Perdagangan Properti dalam rangka investasi kepada konsumen? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan oleh penulis, maka tujuan utama 

dan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah: 
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1. Untuk menganalisis atas hubungan hukum antara Perusahaan Properti 

dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang timbul dari 

perjanjian pengikatan jual beli dan hubungan hukum antara Perusahaan 

Perantara Perdagangan Properti dengan Konsumen.  

2. Untuk menganalisis atas tanggung jawab hukum Perusahaan Properti dan 

Perusahaan Perantara Perantara Perdagangan Properti dalam rangka 

penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Perantara Perdagangan 

Properti. 

D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memberikan pemahaman hukum dan solusi atas permasalahan 

tanggung jawab Perusahaan Properti, Perusahaan Perantara Perdagangan 

Properti, dan Konsumen terkait dengan penjualan properti oleh 

Perusahaan Perantara Perdagangan properti. 

2. Untuk memberikan pengetahuan hukum bagi konsumen mengenai 

penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan Perantara Perdagangan Properti  

agar konsumen dikemudian hari dapat terhindar dari perbuatan 

wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Perantara Perdagangan 

Properti seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No.  2872 

K/Pdt/2016. 

E. Sistematika Penulisan 
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Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 

beberapa sistematika penulisan.  Adapun sistematika tersebut adalah: 

BAB I     :  PENDAHULUAN 

Dalam BAB I dalam tulisan hukum ini penulis menerangkan mengenai 

latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum terkait 

dengan permasalahan dibahas oleh penulis. 

BAB II  : Landasan Teori dan Landasan Konseptal 

Dalam BAB II, penulis akan menguraikan mengenai Landasan Teori 

terkait hukum perikatan di Indonesia, dan hukum properti di Indonesia, dan 

Landasan Konseptual. 

BAB III : Metode Penelitian  

Dalam BAB III, penulis akan menjelaskan mengenai metode, tipe 

penelitian, sifat penilitian, data-data, alat pengumpulan data, Analisa data, 

cara penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

ini 

BAB IV :  Analisis dan Hasil Pembahasan 

Dalam BAB IV, penulis akan membahas secara lebih mendalam mengenai 

hubungan hukum Perusahaan Properti dengan Perusahaan Perantara 

Perdagangan Properti yang timbul dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli, 

hubungan hukum Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dengan 

Konsumen, dan tanggung jawab perusahaan properti dan Perusahaan 
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Perantara Perdagangan Properti terhadap penjualan properti oleh perusahaan 

perantara perdagangan properti kepada konsumen. 

BAB V : Kesimpulan Dan Saran 

Dalam BAB V, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait 

dengan permasalahan yang penulis bahas dalam tulisan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




