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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan bisnis terutama di sektor swasta di Indonesia semakin berkembang 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia. Modal usaha 

memegang peran penting dalam menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Modal 

usaha diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mencari keuntungan 

sebanyak-banyaknya agar dapat mempertahankan kegiatan bisnis perusahaan di 

masa depan.
1
 Perusahaan harus dapat mengelola perputaran keuangan dalam 

kegiatan bisnisnya dengan memanfaatkan sumber daya dan peluang yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah memiliki rumah yang befungsi 

sebagai tempat tinggal dan berlindung bersama keluarga. Seiring dengan 

bertambahnya penduduk di suatu daerah, kebutuhan akan rumah juga semakin 

bertambah, sehingga menyebabkan semakin terbatasnya persediaan tanah di 

daerah tersebut.
2
  

Sebagaimana pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), Negara 

mempunyai kewenangan untuk menguasai bumi atau tanah untuk dan 

dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Negara berperan untuk 

mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah. Terkait dengan terbatasnya 

                                                           
1
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kesediaan tanah, Negara membuat suatu alternatif pemanfaatan tanah untuk 

pembangunan rumah tinggal, yaitu melalui pembangunan perumahan dengan 

sistem pembangunan vertikal dan lebih dari satu lantai, yang disebut rumah 

susun.
3
 

Pengertian rumah susun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 (selanjutnya disebut “Undang-Undang 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 

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 

hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama. 

Terdapat empat jenis rumah susun berdasarkan Undang-Undang Rumah 

Susun, yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun Negara, dan 

rumah susun komersial. Rumah susun umum berdasarkan Pasal 1 angka 7 

Undang-Undang Rumah Susun, adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah 

susun khusus berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Rumah Susun, adalah 

rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Rumah 

susun Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Rumah Susun, adalah 

rumah susun yang dimiliki oleh Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat 

                                                           
3
 Ibid. 



 

 

3 

dan atau pegawai negeri. Sedangkan rumah susun komersial berdasarkan Pasal 1 

angka 10 Undang-Undang Rumah Susun, adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungandalam kegiatan bisnis. Rumah 

susun komersial ini juga dikenal dengan sebutan Apartemen. 

Pelaku Usaha memanfaatkan peluang usaha bisnis membangun rumah susun 

komersial sebagai tempat tinggal untuk masyarakat, khususnya di perkotaan. Pada 

Undang-Undang Rumah Susun, Pelaku Usaha yang mempunyai kegiatan bisnis 

sebagai pengembang atau developer rumah susun disebut sebagai Pelaku 

Pembangunan Rumah Susun. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 

Rumah Susun, Pelaku Pembangunan Rumah Susun dapat berupa perorangan, 

badan hukum, atau Pemerintah. 

Pembangunan rumah susun sekarang ini banyak mendapatkan sambutan 

positif dari masyarakat dengan daya minat beli yang tinggi terhadap satuan rumah 

susun sebagai tempat tinggal atau sebagai investasi di masa depan. Sehingga 

rumah susun yang paling diminati masyarakat adalah rumah susun yang 

memberikan fasilitas lengkap, nyaman, aman, dan akses jalan yang strategis untuk 

Pembeli. 

Salah satu cara perolehan satuan rumah susun adalah melalui perbuatan 

hukum jual beli antara Pembeli dengan Pelaku Pembangunan Rumah Susun. 

Dalam masyarakat hukum adat, jual beli hak atas tanah dilaksanakan secara terang 

dan tunai. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar-benar 

dilakukan di hadapan Kepala Adat, Kepala Desa, atau Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Sedangkan tunai berarti bahwa adanya dua perbuatan yang 

dilaksanakan secara bersamaan, yaitu penyerahan hak atas tanah yang menjadi 
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objek jual beli dari Penjual kepada Pembeli dan pembayaran harga objek jual beli 

dari Penjual kepada Pembeli secara bersamaan. Artinya bahwa syarat mutlak jual 

beli adalah penyerahan objek jual beli dari Penjual kepada Pembeli dan pada saat 

itu juga pembayaran secara lunas dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual.
4
 

Sedangkan Perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) adalah suatu 

Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

hak milik atas barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan. 

Dapat diambil kesimpulan oleh Penulis bahwa syarat jual beli adalah adanya 

penyerahan objek jual beli dari Penjual kepada Pembeli dan pembayaran harga 

objek jual beli dari Pembeli kepada Penjual dengan membuat Akta Jual Beli yang 

dibuat dihadapan PPAT. 

Sedangkan jual beli yang belum dapat memenuhi unsur terang dan tunai 

serta persyaratan pada Pasal 1457 KUHPerdata, harus dilakukan dengan membuat 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Akta Notaris atau Akta di bawah 

tangan.  

PPJB menurut Subekti adalah Perjanjian antara Penjual dengan Pembeli 

sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang belum 

dapat dipenuhi untuk jual beli yaitu terang dan tunai, yang antara lain adalah 
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Sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses atau belum 

terjadinya pelunasan pembayaran objek jual beli.
5
 

Sedangkan PPJB menurut Herlien Budiono adalah Perjanjian pendahuluan 

yang bentuknya bebas. Pada umumnya PPJB mengandung janji-janji yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum 

dilakukannya Akta Jual Beli yang merupakan tujuan akhir dari para pihak.
6
 

Dapat diambil kesimpulan oleh Penulis bahwa pengertian PPJB adalah 

Perjanjian pengikatan jual beli dimana Perjanjian diadakan karena belum 

terpenuhinya asas jual beli dalam hukum adat yaitu terang dan tunai, yang isinya 

berupa janji-janji yang ditentukan sendiri oleh para pihak yang dapat dibuat 

dibawah tangan atau notariil dengan Akta Notaris. 

PPJB dilakukan karena ada keseriusan dalam melakukan jual beli antara 

Penjual dengan Pembeli, namun proses penyerahan hak atas objek jual beli dari 

Penjual kepada Pembeli belum dapat terpenuhi karena hak dan kewajiban Penjual 

atau Pembeli belum dapat terpenuhi. PPJB adalah alat bukti tertulis sebagai 

jaminan untuk para pihak bahwa mereka dengan itikad baik akan menyelesaikan 

transaksi jual beli sampai terpenuhinya semua persyaratan.
7
 

Di dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu Akta otentik dan Akta bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, 

Akta otentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum 

                                                           
5
 H.Salim, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2017), hal. 267. 
6
 Ibid., hal. 268. 

7
 Irma Devita, Jual Beli & Balik Nama Sertifikat, www.irmadevita.com/amp/2013/jual-beli-

balik-nama-sertifikat/, diakses pada tanggal 01 Juli 2019. 
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yang berwenang membuat Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna. Sedangkan Akta bawah tangan adalah Perjanjian yang dibuat dan 

ditandatangani sendiri oleh Pihak dalam Perjanjian yang kekuatan pembuktiannya 

adalah melalui pengakuan atau persangkalan.
8
 

Salah satu Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik 

adalah Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 3 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”), 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik 

mengenai semua perbuatan, Perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan 

perundang-undangan dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan Akta otentik yang dibuat oleh 

atau dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan 

Notaris, disebut dengan Akta Notaris.  

Notaris di mata masyarakat sudah dikenal sebagai profesi yang mandiri dan 

tidak berpihak, sehingga masyarakat telah mempercayai Notaris dalam membuat 

Perjanjian.
9
 Oleh karenanya jual beli satuan rumah susun antara Pembeli dengan 

Pelaku Pembangunan Rumah Susun dapat melibatkan Notaris dalam pembuatan 

PPJB untuk memberikan kepastian hukum bahwa perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun dengan Pembeli itu benar 

                                                           
8
 A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia, 

(Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015), hal. 4. 
9
 Ibid., hal. 42. 
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terjadi, sebagaimana hal ini merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan rumah 

susun sebagaimana pada Pasal 3 Undang-Undang Rumah Susun. 

Undang-Undang Rumah Susun mengatur bahwa Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun dapat menjual satuan rumah susun kepada masyarakat melalui 2 

(dua) cara, yaitu melalui PPJB dan Akta Jual Beli. 

Dalam hal pemasaran satuan rumah susun dilakukan sebelum pembangunan 

rumah susun, maka proses jual beli dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di 

hadapan Notaris. Sedangkan proses jual beli satuan rumah susun yang dilakukan 

setelah pembangunan rumah susun selesai, dilakukan melalui Akta Jual Beli yang 

dibuat oleh PPAT. 

PPJB yang dibuat dihadapan Notaris harus memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun, yaitu : 

1. Status kepemilikan tanah oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun sudah 

jelas. 

2. Rumah susun sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

3. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada rumah susun. 

4. Pembangunan rumah susun paling sedikit sudah mencapai 20% (dua puluh 

persen). Berdasarkan Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Rumah 

Susunpembangunan rumah susun paling sedikit sudah mencapai 20% (dua 

puluh persen) artinya keterbangunan rumah susun yang diukur dari volume 

konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan 

5. Hal yang diperjanjikan, yaitu suatu kondisi atau keadaan satuan rumah 

susun yang dibangun dan dijual kepada Pembeli, meliputi lokasi rumah 

susun, bentuk satuan rumah susun, spesifikasi bangunan, harga satuan 
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rumah susun, prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas umum rumah susun, 

serta waktu serah terima satuan rumah susun dari Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun kepada Pembeli. 

Sedangkan syarat jual beli satuan rumah susun dengan Akta Jual Beli 

dilakukan jika rumah susun sudah mempunyai Sertifikat Laik Fungsi dan 

Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) atas nama Pelaku 

Pembangunan Rumah Susun. 

Hasil penjualan satuan-satuan rumah susun dengan PPJB akan menjadi 

modal usaha tambahan dan sumber pendapatan utama bagi Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun dalam mempertahankan kegiatan usahanya melanjutkan 

pembangunan rumah susun.
10

  

Namun dalam dunia usaha, Pelaku Usaha tidak selalu dapat menjalankan 

kegiatan usahanya dengan baik dan lancar, termasuk Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun. Terdapat beberapa rumah susun yang pembangunannya mengalami 

kemunduran sehingga tidak dapat selesai sesuai yang telah diperjanjikan kepada 

Pembeli. Penyebabnya adalah sebagian satuan rumah susun tidak terjual kepada 

masyarakat, persaingan yang ketat antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun, 

dan proses perizinan yang belum selesai.
11

 

Kemunduran Pelaku Usaha dalam membangun rumah susun menyebabkan 

terhambatnya pengembalian modal usaha dan utang-utangnya kepada Kreditur,
12

 

sehingga Kreditur akan melakukan segala upaya dalam melindungi piutang-

                                                           
10

 Illona dan Anna Maria Tri Anggraini, Perlindungan Hukum Dalam Hal Pelaku Usaha 

Pengembang Rumah Susun Yang Sudah Dinyatakan Pailit (Studi Terhadap Kemanggisan 

Residence), 2016, Jurnal Hukum Adigama Volume 20, hal. 3. 
11

 Ibid., hal. 3. 
12

 Andhika Prayoga, Op.Cit., hal. 3. 
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piutangnya, yang salah satunya adalah dengan memohonkan pernyataan pailit 

terhadap Pelaku Pembangunan Rumah Susun. 

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 (selanjutnya 

disebut “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”) adalah sita umum atas semua 

kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh 

Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. 

Konsep dasar kepailitan berawal dari Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu : 

“Apabila si berutang karena suatu alasan tertentu, pada waktunya tidak 

melunasi utangnya kepada si berpiutang maka harta kekayaan si berutang, 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada 

maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi si 

berpiutang untuk dapat menjadi sumber pelunasan bagi utang tersebut.” 

 

Sedangkan utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Negara 

Kepailitan dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 

dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik 

secara langsung maupun yang akan timbul karena Perjanjian atau Undang-Undang 

dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi akan memberikan 

hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. 

Dalam hal ini janji-janji penyerahan satuan rumah susun di dalam PPJB 

antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun sebagai Penjual dengan Pembeli dapat 

dikategorikan sebagai utang, karena utang merupakan suatu prestasi atau 
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kewajiban penyerahan satuan rumah susun oleh Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun kepada Pembeli yang dapat dinilai dengan uang.
13

 

Kepailitan pada Pelaku Pembangunan Rumah Susun banyak dimohonkan 

oleh Pembeli karena Pembeli merupakan subjek hukum yang paling lemah dan 

dirugikan akibat Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang tidak kunjung 

menyelesaikan rumah susun sesuai janji penyerahan satuan rumah susun  

sebagaimana pada PPJB. 

Terdapat beberapa kasus putusan pailit Pelaku Pembangunan Rumah Susun 

yang dipailitkan oleh Pembelinya. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 

236 K/Pdt.Sus/2010, putusan kepailitan PT. Pelita Propertindo Sejahtera sebagai 

pengembang dari Apartemen Palazzo Jakarta. Pemohon pailitnya adalah Catherine 

Lawrence, Lim Sioe Gwat dan lain-lain merupakan Pembeli Apartemen Palazzo 

Jakarta yang telah melunasi pembayaran atas satuan rumah susunnya. 

Kedua, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 66 PK/Pdt.Sus/2011, 

putusan kepailitan PT. Megacity Development sebagai pengembang dari 

Apartemen Dukuh Golf Jakarta. Pemohon pailitnya adalah Lim Siong, Roberto 

Santoso, dan lain-lain merupakan Pembeli unit Apartemen Dukuh Golf Jakarta 

dan telah membayar lunas satuan rumah susunnya. 

Ketiga, adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pdt.Sus/2012, 

putusan kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera sebagai pengembang dari Apartemen 

Kemanggisan Residence. Pemohon pailitnya adalah William Tangguh dan Farizal 

Hendriyanti merupakan Pembeli Apartemen Kemanggisan Residence yang telah 

melunasi pembayaran atas satuan rumah susunnya. 
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 Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 9. 
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Setiap orang dan/atau badan hukum dapat diajukan permohonan pernyataan 

pailit oleh Krediturnya dengan memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu : 

1. Adanya Debitur pailit, yang dalam hal ini adalah Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun. 

2. Adanya Kreditur dua atau lebih, yang dalam hal ini dapat berupa Pembeli, 

Bank, atau perusahaan konstruksi rumah susun, atau Kreditur lainnya. 

3. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih. 

4. Setelah memenuhi syarat 1 (satu) sampai 3 (tiga) di atas, maka kepailitan 

Pelaku Pembangunan Rumah Susun harus ditetapkan dengan suatu putusan 

Pengadilan Niaga. 

Permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga ternyata menimbulkan 

beberapa kerugian terhadap Pembeli, karena Pembeli akan berubah statusnya 

menjadi Kreditur.
14

  

Yang menjadi permasalahan ketika Pelaku Pembangunan Rumah Susun 

pailit sebelum pembangunan rumah susun selesai, yang pertama adalah satuan 

rumah susun yang sudah dibeli oleh Pembeli dari Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun melalui PPJB belum ada wujudnya dan belum ada penyerahan sehingga 

belum terjadi peralihan hak. 

Yang kedua adalah Pembeli yang menjadi Kreditur juga tidak mempunyai 

jaminan kebendaan apapun untuk ditagih kepada Debitur. Sehingga, Pembeli 

                                                           
14

 Eddy Leks, Ancaman Pailit Hantui Investor Properti, 

www.eddyleks.blog.kontan.co.id/2016/05/18/ancaman-pailit-hantui-investor-properti/, diakses 

pada tanggal 1 Juli 2019.  

http://www.eddyleks.blog.kontan.co.id/2016/05/18/ancaman-pailit-hantui-investor-properti/
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dapat dikategorikan sebagai Kreditur Konkuren, yaitu Kreditur yang mempunyai 

piutang tanpa jaminan apapun. Kreditur Konkuren akan mendapatkan pembayaran 

piutangnya dimana pelunasannya paling terakhir dari sisa harta pailit.
15

 Padahal 

salah satu tujuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah untuk melindungi 

Kreditur Konkuren dalam memperoleh kembali hak mereka terhadap Debitur.
16

 

Yang ketiga adalah, status hukum atas satuan rumah susun yang menjadi 

objek jual beli pada PPJB antara Pelaku Pembangunan Rumah Susun dengan 

Pembeli menjadi tidak jelas apakah akan menjadi harta pailit milik Pelaku 

Pembangunan Rumah Susun atau sudah merupakan milik Pembeli, mengingat 

bahwa dari 3 (tiga) contoh Putusan Pailit di atas Pembeli sudah melunasi 

kewajiban pembayaran atas pembelian satuan rumah susun. 

Oleh karenanya, Penulis menulis Penelitian ini dengan judul “Tinjauan 

Hukum Atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun Akibat Kepailitan Pelaku 

Pembangunan Rumah Susun” untuk meneliti akibat hukum dan perlindungan 

hukum bagi Pembeli satuan rumah susun yang telah membeli lunas satuan rumah 

susunnya kepada Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang dinyatakan pailit. 

Pada tahun 2018 terdapat Penelitian yang mengangkat tema yang sama 

dengan Penelitian ini, yaitu tentang kepailitan rumah susun, dengan judul 

“Analisa Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Bawah 

Tangan Terhadap Penetapan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Kepada 

Pengembang” yang dibuat oleh Prisca Reszky Wirmanto, mahasiswa Magister 
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 Syamsudin M. Sinaga, Op.Cit., hal. 17. 
16

 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di 

Indonesia, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hal. 13. 
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Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan (selanjutnya disebut “Penelitian Tahun 

2018”). 

Namun terdapat perbedaan antara Penelitian Tahun 2018 tersebut dengan 

Penelitian Penulis. Rumusan masalah pada Penelitian Tahun 2018 tersebut yang 

pertama adalah bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

lunas di bawah tangan sebagai alas hak untuk permohonan hak di Kantor 

Pertanahan Jakarta Barat. Yang kedua adalah bagaimana akibat hukum dari 

permohonan Sertipikat hak atas tanah yang tanahnya merupakan bagian dari harta 

pengembang yang pailit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diambil 

adalah : 

1. Bagaimana status kepemilikan satuan rumah susun yang pembeliannya 

didasarkan pada Akta PPJB akibat kepailitan Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun? 

2. Bagaimana peran Notaris dalam membuat Akta PPJB sebagai bentuk 

perlindungan hukum kepada Pembeli satuan rumah susun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan, menganalisis, dan memperdalam pengetahuan hukum 

mengenai status kepemilikan satuan rumah susun yang pembeliannya 

didasarkan pada Akta PPJB akibat kepailitan Pelaku Pembangunan Rumah 

Susun. 
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2. Untuk menjelaskan, menganalisis dan memperdalam pengetahuan hukum 

mengenai peran Notaris dalam membuat Akta PPJB sebagai bentuk 

perlindungan hukum kepada Pembeli satuan rumah susun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis yang dapat diperoleh dari hasil Penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk menemukan, memecahkan, dan memperoleh pengetahuan 

mengenai status kepemilikan satuan rumah susun yang pembeliannya 

didasarkan pada Akta PPJB akibat kepailitan Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun. 

b. Untuk menemukan dan memperoleh pengetahuan mengenai peran 

Notaris dalam membuat Akta PPJB sebagai bentuk perlindungan 

hukum kepada Pembeli satuan rumah susun. 

2. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil Penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada 

masyarakat khususnya Pembeli satuan rumah susun yang akan 

melakukan jual beli satuan rumah susun dengan Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun. 

b. Dapat dijadikan masukan bagi Notaris dalam membuat Akta PPJB 

yang apat memberikan perlindungan hukum kepada Pembeli satuan 

rumah susun. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka 

penulisan secara berurutan dan sistematis agar memudahkan dalam 

pengembangan penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi 

Penelitian yang akan ditulis. Penelitian yang akan ditulis ini berisi 4 (empat) bab 

berdasarkan rumusan masalahnya. 

BAB I tentang PENDAHULUAN. Dalam bab ini membahas terkait latar 

belakang masalah penulisan tesis ini, permasalahan hukum yang diangkat yang 

diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian, 

manfaat yang diperoleh dari hasil Penelitian, dan sistematika penulisan tesis. 

BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dibahas tentang  

teori kepailitan, teori Perjanjian, dan kewenangan jabatan Notaris. 

BAB III tentang METODOLOGI PENELITIAN. Dalam bab ini dibahas 

tentang jenis Penelitian, jenis data, proses perolehan data, metode pendekatan, dan 

analisis data yang digunakan untuk Penelitian ini. 

BAB IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISA. Dalam bab ini 

dibahas tentang analisis atas status kepemilikan satuan rumah susun yang 

pembeliannya didasarkan pada Akta PPJB akibat kepailitan Pelaku Pembangunan 

Rumah Susun dan analisis atas peran Notaris dalam membuat Akta PPJB sebagai 

bentuk perlindungan hukum kepada Pembeli satuan rumah susun. 

BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN. Kesimpulan merupakan 

jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran adalah rekomendasi 

yang dapat disampaikan sebagai tindak lanjut dari hasil Penelitian berdasarkan 

rumusan masalah. 




