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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Di dalam menjalani kehidupan, manusia harus berurusan dengan berbagai segi 

aspek kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Adapun berbagai urusan tersebut 

timbul tidak lain karena di dalam menjalani kehidupan lahiriah didunia, manusia akan 

selalu berhadapan dengan aneka macam keperluan hidup bendawi yang dapat 

dikatakan selalu meliputi dan menyelimuti hampir seluruh liku kehidupan jasmani 

manusia.
1
 Menjalani kehidupannya tersebut, manusia membutuhkan berbagai jenis 

dan macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat 3 (tiga) macam 

kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan 

tersier. Kebutuhan manusia yang benar-benar sangat dibutuhkan adalah kebutuhan 

akan sandang, pangan dan papan atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Salah 

satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan akan 

perumahan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia 

(WNI) dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini tidak lagi hanya masalah 

sembilan bahan pokok (sembako) yang harganya terus melambung tinggi, akan tetapi 

juga masalah perumahan atau tempat tinggal yang sulit untuk bisa didapatkan karena 

                                                           
1
 Mimi Rosmidi Akis dan Imam Koeswahyono, Konsepsi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  

Dalam Hukum Agraria, (Malang : Setara Press, 2010), hal 19. 



2 
 

tanah yang mahal dan juga karena tanah atau lahan kosong yang semakin susah untuk 

didapatkan. Tanah di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah 

satu sumber daya alam utama, yang mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi 

rakyat Indonesia.
2
 Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang 

abadi dan tidak ada satu kekuasaanpun dapat melepaskan hubungan tersebut selama 

negara Republik Indonesia ini eksis sebagai negara dengan ikatan bangsa.
3
 Tanah 

yang relatif terbatas luasnya menjadi sesuatu yang kian mahal dan langka, terutama di 

wilayah perkotaan.  

Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan 

kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja 

seta menggerakan kegiatan ekonomi dalam peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat.
4
 Tetapi, tidak semua rakyat bisa memiliki rumah yang layak, 

sehat, aman dan tenteram, terutama di daerah perkotaan penduduknya sangat padat. 

Realitas penyediaan tanah dari hari ke hari semakin terbatas baik dilihat dari segi 

kualitas maupun kuantitas sedangkan kegiatan pembangunan melesat sangat cepat 

terutama di daerah-daerah perkotaan.
5
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Di daerah perkotaan dimana tingkat kebutuhan akan ruang sangat tinggi, 

konsep ruang baik hunian ataupun komersial secara landed menjadi kurang efisien.
6
 

Rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan 

perumahan dan sebagai upaya pemerintah dalam rangka peningkatkan daya guna dan 

hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan. Dalam perkembangan pembangunan 

perumahan di Indonesia, terutama di kota besar seperti Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta (DKI Jakarta) yang berpenduduk padat, terlihat kecenderungan pada 

pembangunan vertikal yaitu dengan pembangunan lebih dari satu lantai, yang dibagi 

atas bagian-bagian yang dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan memperhatikan 

faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.  

Salah satu cara yang sangat bagus untuk memecahkan masalah kebutuhan dari 

pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama daerah perkotaan yang 

jumlah penduduknya selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas 

adalah dengan melakukan pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun 

tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota menjadi lebih lega dan 

dalam hal ini juga membantu adanya peremajaan kota, sehingga makin hari maka 

daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapi, bersih dan 

teratur.
7
 Selain itu apabila pembangunan kota dibiarkan berkembang secara 

horizontal, maka akan menghabiskan tanah-tanah pertanian yang subur di sekitar kota 
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tersebut.
8
 Oleh karena berkurangnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi 

lahan perumahan penduduk maka dapat menimbulkan masalah kerawanan pangan. 

Untuk aturan mengenai rumah susun ini, maka dibuatlah suatu perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

(UURS). Pengertian rumah susun menurut UURS sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Rumah Susun adalah bangunan gedung 

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian 

yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara 

terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian-bersama, 

benda-bersama dan tanah-bersama.
 
Jadi, secara yuridis rumah susun merupakan 

bangunan gedung bertingkat, yaitu senantiasa mengandung sistem pemilikan 

perseorangan dan hak bersama, yang penggunaannya untuk hunian atau bukan 

hunian, secara mandiri ataupun secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem 

pembangunan. Dengan demikian, berarti tidak semua bangunan gedung bertingkat itu 

dapat disebut sebagai rumah susun menurut UURS, tetapi setiap rumah susun adalah 

bangunan gedung bertingkat. Pengertian Satuan Rumah Susun (Sarusun)  

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) adalah unit rumah susun yang tujuan 

utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan 

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 
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Walaupun di peraturan perundang-undangannya bangunan bertingkat ini 

disebut dengan Rumah Susun, namun dalam prakteknya di Indonesia bangunan 

vertikal ini juga dikenal dengan Apartemen oleh karena itu berdasarkan pertimbangan 

tersebut dalam tesis ini penulis akan menggunakan istilah apartemen. Pembangunan 

apartemen merupakan pembangunan dengan resiko tinggi (high risk) yang 

membutuhkan dana besar dan tahap dari perencanaan, pembangunan hingga 

selesainya pengurusan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun yang siap 

diserahkan kepada para pembeli memakan waktu yang cukup lama. Ketersediaan 

apartemen cenderung berada di pusat-pusat kota, hal ini menjadi salah satu alasan 

trend pemenuhan kebutuhan apartemen selain untuk hunian juga sebagai bisa sebagai 

investasi. Selain itu adanya perubahan gaya hidup dan peningkatan daya beli 

masyarakat juga mendorong masyarakat memilih konsep hunian apartemen ini. 

Pembangunan apartemen di DKI Jakarta demikian pesat dan memberikan 

tambahan pasokan ruang apartemen yang sangat besar oleh karena Respon publik 

cukup besar terhadap stok penjualan apartemen. Setiap ada proyek pembangunan 

apartemen yang baru, dengan aspek potongan harga yang menarik pada awal 

penjualan mendorong masyarakat untuk  datang dan membeli meskipun apartemen 

tersebut masih belum mulai pembangunan. Momentum inilah yang dimanfaatkan 

oleh pengusaha properti atau developer yang tadinya membangun rumah tapak 

(landed house)  beralih kepada pembangunan apartemen seiring dengan kebijakan 

pemerintah yang mengarahkan pembangunan vertikal. Masyarakat dimanjakan oleh 
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ketersedian pasar apartemen yang bervariasi mulai dari apartemen untuk masyarakat 

menengah ke bawah hingga apartemen mewah untuk masyarakat menengah ke atas. 

Transaksi untuk pemesanan atas pemilikan satuan rumah susun atau 

Apartemen tidak selalu tunai, sehingga pihak developer biasanya melakukan 

kerjasama dengan pihak bank untuk pembelian Rumah Susun atau Apartemen dengan 

melakukan suatu program Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk 

debitur atau konsumen yang akan membeli Apartemen. Mengingat pentingnya dana 

perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima 

kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak 

jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak 

yang berkepentingan
9
.  

Penyaluran dana dalam bentuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) kepada 

masyarakat memberikan kesempatan untuk memiliki hunian berupa Apartemen. 

Dasar untuk memberikan Program Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yaitu adanya 

perjanjian kerjasama antara developer dengan bank terlebih dahulu yang berisikan 

syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban dari setiap pihak. Dalam perjanjian 

kerjasama antara developer dengan bank, jika dilihat hubungan hukumnya developer 

dapat menjadi pihak dengan beragam peran sekurang-kurangnya berperan dalam hal  

sebagai penerima fasilitas pencairan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan sebagai 

penjamin untuk debitur yang merupakan konsumen dari developer yang 

bersangkutan. Kredit Pemilikan Apartemen KPA dapat dilakukan sebelum unit atas 
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satuan rumah susun tersebut berdiri karena developer juga membutuhkan dana untuk 

melakukan pembangunan Rumah Susun,  

Agunan atau jaminan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar bank 

dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan Debitur untuk 

mengembalikan utangnya
10

. Selain itu bank juga harus menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam menjalankan usahanya, prinsip kehati-hatian itu adalah suatu prinsip 

yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam 

penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat 

berhati-hati. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang Pokok-pokok Perbankan dikatakan sebagai berikut : 

“untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, Bank harus 

melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal 

dan agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor” 

 

Penilaian secara seksama seperti yang tersebut di atas, kemudian dikenal 

dengan sebutan The Five C’s of credit analysis atau 5 C’s, yang pada dasarnya 

konsep 5 C’s ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (Wilingness 

to pay) dan kemampuan membayar (Ability to pay)  nasabah untuk melunasi kembali 

pinjamannya.
11

 The Five C’s of credit analysis atau 5 C’s meliputi : 

1. Penilaian watak (Character)  
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pada prinsipnya penilaian karakter nasabah untuk mengetahui sejauh 

mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya 

sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit. 

2. Penilaian kemampuan (Capacity)  

Berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara 

sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan.  

3. Penilaian terhadap modal (Capital) 

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki 

modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara 

kelangsungan usahanya. 

4. Penilaian terhadap agunan (Collateral). 

Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan 

atas kredit bank yang diperolehnya. 

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (Condition) 

Yaitu yang berkaitan dengan keadaan ekonomi tertentu saat yang 

secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur. 

Selain hal-hal tersebut di atas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan 

penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit 

yang diminta.
12

 Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian pada bank agar bank selalu 

dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-

ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Dalam 
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kenyataannya, tidak semua kredit yang disalurkan oleh bank kepada debiturnya akan 

berjalan lancar dan dibayarkan, hal tersebut mempengaruhi tingkat kesehatan bank 

untuk menjalankan usahanya.  

Perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) adalah kredit yang diberikan 

oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar Satuan Unit 

Rumah Susun (Sarusun) guna dimiliki atau dihuni. Dalam perjanjian ini biasanya 

Debitur memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

(SHMSRS) dengan fasilitas kredit dari bank tersebut. Pada kenyataannya, SHMSRS 

yang diperjanjikan untuk dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak ada karena status 

apartemen tersebut masih dalam pembangunan yang keterbangunannya masih 

dibawah 20% (dua puluh persen) atau pengurusan pemecahan SHMSRS belum 

selesai. Dalam perjanjian kredit tersebut pihak Bank sebagai pemberi kredit hanya 

mendapatkan jaminan berupa dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan 

Surat Pemesan Unit (SPU) atas satuan unit Rumah Susun atau Apartemen yang 

sifatnya di bawah tangan, sehingga perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen tersebut 

dapat dikategorikan sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA). Dengan terjadinya 

perjanjian kredit maka pihak konsumen berkewajiban  membayar secara angsuran 

kepada bank setiap bulannya sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati 

oleh konsumen dan pihak bank. Sementara itu pihak bank membayar kepada 

developer atas pembelian satuan unit Rumah Susun atau Apartemen yang 

diperjanjikan oleh konsumen. Sehubungan dengan terjadinya hal tersebut timbul 

masalah mengenai penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari pihak konsumen 
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wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pelunasan kepada Bank sedangkan tidak 

ada jaminan yang dimiliki oleh Bank terhadap pemberian kredit tersebut.  

Bank dalam menjalankan usahanya penuh dengan risiko, risiko-risiko yang 

timbul telah disadari oleh bank. Oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan 

bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik.
13

 Untuk mengatasi hal tersebut 

antara lain diberlakukan klausula tentang Buyback Guarantee atau Jaminan Membeli 

Kembali. Beberapa Bank menuangkan klausula tentang Buyback Guarantee tersebut 

pada Perjanjian Kerjasama dengan developer seperti Bank Permata, Tbk, Bank Cimb 

Niaga, Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.  Istilah Buyback Guarantee 

sangat populer dikalangan dunia perbankan dan properti terutama dalam pemberian 

fasilitas kredit properti. Pada dasarnya setiap Perjanjian Kerjasama pemberian 

fasilitas kredit baik rumah tapak (landed house) maupun apartemen antara developer 

dengan bank selalu mengatur mengenai Buyback Guarantee. 

Buyback Guarantee yang diberikan oleh developer sebagai jaminan terhadap 

pembelian unit apartemennya yang masih dalam tahap pembangunan adalah muncul 

sebagai kebutuhan dalam praktek. Buyback guarantee adalah suatu klausula dalam 

perjanjian pemasaran perumahan maupun Apartemen antara bank dengan developer 

dimana selama belum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) pada apartemen, pihak developer harus membayar kewajiban hutang 
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pembeli atau debitur apabila konsumen atau debitur lalai atau dinyatakan wanprestasi 

dalam melakukan pembayaran Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari 

Bank maupun pihak developer sendiri yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan 

apartemen (wanprestasi) dan menyerahkan kepada konsumen atau melakukan sesuatu 

yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) apartemen.  

Pemberian Buyback Guarantee  dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi yaitu dari sisi 

bank sebagai pemberi kredit kepemilikan apartemen, hal ini untuk membantu 

kedudukan bank yang sangat berisiko karena tidak/belum dapat mengikat jaminan 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hak tanggungan. Dari sisi developer, 

penyaluran Kredit Kepemilkan Apartemen (KPA) ini sangat membantu developer 

karena pencairan dana kredit tersebut akan diterima langsung oleh developer, dimana 

dana tersebut sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan apartemen dan 

terhadap konsumen secara tidak langsung, Buyback Guarantee  membantu konsumen 

untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Buyback Guarantee merupakan 

implementasi  dari penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking). Pemberian 

kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya 

kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit 

sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet. 
14

 Untuk mencegah terjadinya 

resiko pada bank akibat kredit macet bank membebankan developer untuk 

bertanggungjawab atas tindakan wanprestasi debitur. Pengalihan piutang pada debitur 
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dilakukan dengan cara subrogasi. Subgrogasi adalah penetapan mengenai debitur 

lama dan debitur baru. Subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), disebutkan bahwa subrogasi adalah 

penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. 

Subrogasi bisa terjadi baik melalui perjanjian maupun dinyatakan secara tegas karena 

subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Subrogasi pada dasarnya merupakan 

pembayaran dari developer kepada Bank sebagai kreditur atas utang debitur terkait 

pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Tujuan developer 

melakukan pembayaran adalah untuk menggantikan kedudukan bank sebagai 

kreditur, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada 

kreditur.  

Di dalam Buyback Guarantee, para pihak yang memperjanjikan untuk 

membeli kembali rumah yaitu antara developer dengan bank sebagai kreditur, bukan 

antara pengembang dengan konsumen. Bahkan perjanjian Buyback Guarantee dibuat 

tanpa sepengetahuan konsumen.  Oleh karena itu PT. X,  selaku developer juga 

mensyaratkan kepada konsumen yang memilih pembayaran dengan Fasilitas Kredit 

Pemilikan Apartemen (KPA) untuk menandatangani perjanjian tambahan terkait 

pemberitahuan dan penegasan kepada konsumen adanya pelaksanaan Buyback 

Guarantee antara bank dengan developer. Pada perjanjian tambahan tersebut 

developer menegaskan kepada konsumen selaku kreditur tentang konsekuensi-

konsekuensi yang akan terjadi apabila developer melaksanakan Buyback Guarantee 

yang disebabkan oleh wanprestasi atau kegagalan pembayaran oleh konsumen. 
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Peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik  

sangat diperlukan dalam hal pelaksanaan Buyback Guarantee antara bank, developer 

dan debitur sebagai pembeli Apartemen. Keterlibatan notaris ini dimulai dari  

pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama antara bank dengan developer atas pemberian 

fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), serta Akta Perjanjian Tambahan antara 

developer dengan konsumen terkait Buyback Guarantee apabila konsumen memilih 

pembayaran dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), sampai dengan 

proses pembuatan Akta Subrogasi antara bank dengan developer apabila developer 

melaksanakan Buyback Guarantee terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang 

“Tinjauan Yuridis Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Buy Back Guarantee 

Sehubungan Dengan Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen”. 

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan karena sebelumnya tidak ada 

yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, hanya saja ada beberapa penelitian 

yang bersinggungan dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian tesis atas nama Rachel Sutrisno, mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Pelita Harapan, Magister Kenotariatan, Program Studi Ilmu 

Hukum Tahun Penelitian; 2017 Dengan judul penelitian : “Analisis 

Pelaksanaan Buy Back Guarantee Yang Dilakukan Oleh Pengembang 

Akibat Terjadinya Wanprestasi Oleh Debitur” dan rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1) Bagaimana pelaksanaan proses buy back guarantee yang 

dilakukan pengembang akibat terjadinya wanprestasi oleh 

debitur? 

2) Bagaimana akibat hukum terhadap pembeli/debitur atas 

dilakukannya buy back guarantee oleh pengembang? 

2. Penelitian tesis atas nama Yuni Gita Masito, mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Pelita Harapan, Magister Kenotariatan, Program Studi Ilmu 

Hukum Tahun Penelitian; 2017 dengan judul penelitian : “Kedudukan 

Perjanjian Kredit yang dijamin dengan Akta Penyerahan Jaminan dan 

Pemberian Kuasa dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back 

Guarantee)” dan rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah kedudukan Akta Penyerahan Jaminan dan 

Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelia Kembali (Buy 

Back Guarantee) dalam Perjanjian Kredit Perbankan ? 

2) Bagaimana perlindungan hukum bagi bank terhadap pembelian 

rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui developer 

perumahan yang dijamin dengan Akta Penyerahan Jaminan dan 

Pemberian Kuasa, dan Akta Perjanjian Pembelian Kembali (Buy 

Back Guarantee) ? 

3. Penelitian tesis atas nama Frida Anggraeni, mahasiswa Pascasarjana 

Universitas Indonesia, Magister Kenotariatan, Program Studi Ilmu Hukum 

Tahun Penelitian; 2007 dengan judul penelitian : “Lembaga Buyback 
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Guarantee untuk kepentingan Bank terhadap pembelian apartemen yang 

masih dalam tahap pembangunan” dan rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Mengapa diperlukan lembaga buyback guarantee dari developer 

pada pembelian unit apartemen yang masih dalah tahap 

pembangunan, dimana pembelian tersebut dibiayai oleh kredit 

pemilikan apartemen? 

2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum developer 

bersedia memberikan buyback guarantee? 

3) Apakah buyback guarantee  dapat memberikan kepatian hukum 

bagi pihak bank, developer dan para pembeli? 

Beranjak dari paparan permasalahan yang diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, dapat dicermati adanya perbedaan yang sangat mendasar dari 

penelitian ini yang dapat dilihat pada perumusanan masalah yang akan diteliti. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus 

dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan 

dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan 

masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana klausula tentang Buyback Guarantee yang dituangkan 

dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara bank dengan developer 

dan Akta Perjanjian Tambahan antara developer dengan 

konsumen sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit 

Pemilikan Apartemen (KPA)?. 
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1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terhadap Akta 

Perjanjian Kerjasama antara bank dengan developer dan Akta 

Perjanjian Tambahan antara developer dengan konsumen? .  

1.3. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan 

merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga 

menunjukan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan 

yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1.  Untuk menganalisis klausula tentang Buyback Guarantee 

yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara 

Bank dengan Developer dan Akta Perjanjian Tambahan 

antara developer dengan konsumen sehubungan dengan 

pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). 

1.3.2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak 

terhadap Akta Perjanjian Kerjasama antara bank dengan 

developer dan Akta Perjanjian Tambahan yang dibuat oleh 

developer dengan konsumen. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan notaris dan lembaga keuangan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bekal tambahan 

bagi notaris dan praktisi lembaga keuangan dalam melakukan 

tugas-tugasnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penulisan tesisi 

ini secara keseluruhan teori dari lima bab, dimana masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I, penulis menguraikan mengenai latar belakang 

rumusan masalah yang menjadi pembahasan, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II, penulis menguraikan tentang kerangka teoritis 

dan kerangka konseptual. Pada kerangka teoritis diuraikan 

tentang Tinjauan Umum akta notaris, antara lain pengertian 

notaris dan kewenangan notaris, pengertian akta, akta otentik 
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dan akta bawah tangan, dan kekuatan pembuktian akta 

notaris.  

Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan dan Buyback 

Guarantee antara lain pengertian hukum jaminan, asas-asas 

hukum jaminan dan pengertian buyback guarantee. 

Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit antara lain 

pengertian perjanjian kredit, unsur dan fungsi kredit, dan 

prinsip-prinsip pemberian kredit. 

Pada kerangka konseptual diuraikan tentang definisi-definisi 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain definisi 

notaris, definisi akta notaris, definisi buyback guarantee, 

definisi perjanjian kredit dan definisi perjanjian kerjasama. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab III, penulis menguraikan mengenai bentuk dan 

tujuan penelitian, metode pendekatan, sumber data, bahan 

hukum, metode penyajian dan analisis data dalam penulisan 

tesis ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Dalam Bab IV, penulis membahas rumusan masalah dalam 

penelitian tesis ini, dengan klausula tentang Buyback 

Guarantee yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama 

antara Bank dengan Developer dan Akta Perjanjian 

Tambahan antara developer dengan konsumen sehubungan 
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dengan pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen 

(KPA), serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para 

pihak terhadap Akta Perjanjian Kerjasama antara bank dengan 

developer dan Akta Perjanjian Tambahan yang dibuat oleh 

developer dengan konsumen 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab V, penulis menguraikan mengenai kesimpulan 

dari penelitian tesis ini sebagai jawaban atas pokok 

permasalahan dan saran-saran dari penulis terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

  




