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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latarbelakang 

Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai arti sebagai Negara 

yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan 

hukum yang ada (rechtstaat) dalam melaksanakan pemerintahannya, tanpa 

melihat kekuasaan semata (machstaat). Konsep hukum yang berlaku di 

Indonesia diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 . 

Menurut Arif Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya 

tentang unsur – usur dan asas – asas Negera Hukum itu secara baru, yaitu 

meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :
1
  

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi 

Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat 

manusia (human dignity). 

2. Berlakunya asas kepastian hukum. 

3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before 

the law). 

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan 

kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan 

atau untuk mempengaruhi tindakan – tindakan pemerintahan. 

                                                           
1
 Sudjana dan Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Hukum, 

(Jakarta : CV Keni Media, 2016), hal 49. 
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5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. 

 

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa sistem 

pemerintahan di Indonesia adalah secara konstitusional atau berdasarkan 

hukum, bukan secara absolut (terbatasnya kekuasaan). Untuk mewujudkan 

Negara hukum salah satunya diperlukan perangkat  hukum  yang digunakan 

untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan 

penghidupan rakyat melalui peraturan perundang – undangan dengan tidak 

mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa 

peraturan perundang – undangan mempunyai peranan yang penting dalam 

negara hukum Indonesia. 

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia dikaitkan dengan Pancasila 

dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan Negara, maka 

Indonesia tidak semata – mata hanya sebagai Negara hukum dalam arti 

formal, tetapi lebih kepada Negara hukum dalam arti materil, yaitu Negara 

Kesejahteraan. Peran Negara besar dalam melakukan kebijakan yang 

menyangkut bidang – bidang yang bersentuhan langsung dengan nilai – 

nilai kesejahteraan, tetapi di lain pihak masyarakat juga perlu berperan serta 

dalam mendukung setiap langkah pemerintah tersebut. Dengan demikian, 

upaya mensejahterakan melalui “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” 
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yang dijiwai oleh ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dapat 

tercapai.
2
 

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai Negara hukum ialah adanya  

lembaga peradilan. Lembaga ini merupakan syarat bagi suatu Negara yang  

menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas  

hukum. Kehadiran lembaga peradilan ini tidak sekedar menunjukkan bahwa 

model - model peradilan Hindia Belanda yang cenderung memihak dan 

kurang objektif telah ditinggalkan, melainkan juga sebagai suatu bukti 

bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang 

berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan - badan  

peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain.  

Hadirnya lembaga peradilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi 

dan melaksanakan aturan- aturan hukum atau undang- undang Negara atau 

dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Pembangunan di Indonesia yang merupakan amanat Undang – 

Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan itu 

adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik 

politik, ekonomi, maupun sosial budaya bahkan pertahanan - keamanan.   

                                                           
2
 Ibid., hal 53 – 54. 
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Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah seluruh 

peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan 

pengembangan kehidupan ekonomi dan cara – cara pembagian hasil 

pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi 

manusia.
3
 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus 

dilakukan untuk menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat 

dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun 

masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang diharapkan. 

Pembangunan yang dimaksud lebih diarahkan pada pembangunan potensi, 

inisiatif, daya kreasi dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dengan 

pembangunan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola alam 

bagi peningkatan kesejahteraanya.  

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan 

yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan 

masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. 

pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan 

nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 

1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah 

Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

                                                           
3
 Sunaryati Hartono, dikutip dari Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok – Pokok Hukum Ekonomi dan 

Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 3. 
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Adapun hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 

Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai 

berikut :
4
 

1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh 

dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk 

manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam 

pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur 

sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang 

seimbang. 

2. Pembangunan adalah  merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh 

wilayah tanah air. 

3. Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat 

Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan 

menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap 

berkepribadian Indonesia pula. 

4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. 

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah 

berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan 

suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan 

Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi 

dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan 

nasional. 

                                                           
4
 http://sitimapmap.blogspot.com/2015/09/makalah-pembangunan-nasional_2.html, diakses pada 

tanggal 07 Oktober 2018. 
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Hukum dalam pembangunan ini mempunyai empat fungsi, sebagai 

berikut yaitu fungsi : 

a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban hukum dan keamanan. 

Sejak jaman purbakala kaidah – kaidah hukum itu diadakan untuk 

menyelesaikan sengketa atau perkelahian antara warga masyarakat 

sehingga fungsi utama dari hukum itu adalah memelihara ketertiban 

dan keamanan.
5
 

 

b. Hukum sebagai sarana pembaharuan. 

Pembaharuan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga 

mampu menciptakan suatu sistem hukum pembahuran nasional, 

sebagaimana di bidang ekonomi sedang diwujudkan suatu sistem 

ekonomi pembangunan dan di bidang administrasi negara kita sedang 

menuju suatu sistem administrasi pembaharuan nasional untuk pada 

akhirnya mencapai ketahanan nasional di segala bidang; baik secara 

fisik maupun dalam aspek budaya, yang tidak hanya mampu 

mempertahankan diri terhadap berbagai bentuk serangan dari luar -, 

maupun dalam negeri yang membahayakan keutuhan negara dan 

kesatuan bangsa, akan tetapi tetap bahkan mampu terus meningkatkan 

taraf hidup setiap warga negara mencerdaskan bangsa dan memajukan 

kesejahteraan umum dengan tetap memelihara dan menegakkan 

keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.
6
 

 

                                                           
5
 C.F.G. Sunaryati Hartanto, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung : Binacipta 

Bandung, 1988), cet. ke – 2, hal.10 - 11. 
6
 Ibid., hal.18. 
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c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan. 

Tujuan pembangunan secara berencana adalah untuk secara bertahap 

mengubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraaan 

masyarakat. Maka adalah tugas hukum untuk mempersiapkan norma – 

norma baru, yang akan harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang 

mengubah hubungan antarmanusia yang lama menjadi hubungan 

antaramanusia yang baru. Dalam menentukan norma – norma baru itu  

hukum senantiasa harus mengusahakan cara atau penyelesaian 

masalah yang seadil – adilnya; terutama bagi pihak yang lemah. 

Disinilah letak peranan hukum sebagai sarana penegak keadilan, 

sehingga inilah sebabnya hukum dalam pembangunan harus 

senantiasa melihat jauh ke depan dan memperhitungkan masalah – 

masalah yang sangat mungkin sekali terjadi.
7
 

 

d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

Di dalam masyarakat yang tradisional, atau masyarakat yang tidak 

mempunyai rencana pembangunan pembentuk kaidah – kaidah hukum 

baru akan terjadi sesudah dan menurut pola kebiasaan – kebiasaan 

yang telah diterima baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Revolusi 

dalam pemikiran hukum orang desa, yang mungkin berbeda, kalau 

tidak bertentangan, dengan kesadaran hukum. Dalam hal inilah 

penegakan hukum yang baru itu akan terasa sebagai ketidakadilan, 

karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum yang dihayati sampai 

                                                           
7
 Ibid., hal.23-24. 
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sekarang. Oleh sebab itulah menjadi kewajiban pembentuk hukum 

baru kita, untuk dalam rangka pembaharuan hukum itu menemukan 

cara – cara baru, yang sekalipun menyimpang daripada cara – cara 

lama, namun perbedaan tidak akan menggoncangkan kesadaran 

hukum anggota masyarakat kita, sehingga mereka merasa tidak 

mempunyai pegangan dan kepastian hukum lagi.
8
 

 

Dengan demikian, tujuan Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan 

dapat terwujud secara nyata dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, Pemerintah mengoptimalkan dalam pembangunan nasional, baik 

dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

Indonesia merupakan negara yang padat penduduk dan merupakan 

Negara yang terdiri dari beberapa kepulauan, dimana wilayah perairan lebih 

besar daripada wilayah daratan. Dengan demikian, dapat dikatakan wilayah 

daratan berupa tanah menjadi peranan utama dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Saat ini yang menjadi perhatian adalah jumlah masyarakat Indonesia 

yang semakin banyak, namun tidak sebanding dengan jumlah wilayah 

daratan yang tersedia, sehingga nilai jual tanah pada saat ini menjadi tinggi, 

dimana banyaknya permintaan atas tanah, namun ketersediaan tanah 

tersebut sama sekali tidak bertambah. Selain hal tersebut, disebabkan 

                                                           
8
 Ibid., hal 28 – 29. 
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adanya pembangunan – pembangunan yang dari hari ke hari semakin 

bertambah, sehingga menjadikan lahan daratan semakin sedikit.  

Karena pertumbuhan penduduk pada masa ini yang semakin padat, 

maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat dan persediaan 

tanah semakin terbatas maka pembangunan rumah susun menjadi salah satu 

solusi untuk masalah tersebut.
9
 

Pertumbuhan jumlah masyarakat yang pesat akan menjadikan 

pembangunan yang ada di sekitar masyarakat tersebut juga akan 

berkembang karena setiap masyarakat memerlukan tempat tinggal yang 

layak untuk dirinya sendiri, dimana salah satunya adalah pembangunan 

apartemen yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak dan berguna 

untuk masyarakat. Pengertian rumah susun sebagaimana yang diatur 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, dikutip sebagai berikut :
10

 

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. 

 

Setiap manusia, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum 

berkeluarga berkeinginan untuk mempunyai rumah yang baik dan berguna 

untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya sebagai tempat berlindung 

dan berteduh. Pada kenyataannya jumlah manusia yang terus bertambah, 

                                                           
9
 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Cetakan ke – 2, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 

2016), hal. 401-402. 
10

 Pasal 1 angka  1Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 



10 

 

sementara jumlah tanah yang tersedia tidak bertambah, memberikan 

keuntungan bagi para pengembang/ developer untuk mendirikan apartemen. 

Manusia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan 

berguna demi kebutuhannya sendiri maupun kehidupan keluarganya 

sebagaimana Pasal 40 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang dikutip sebagai berikut :
11

 

“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta 

berkehidupan yang layak”. 

 

Hal ini juga didukung oleh Pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang 

Dasar Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
12

 

 

Dengan terbatasnya ketersediaan tanah pada saat ini, menyebabkan 

harga tanah menjadi mahal, sehingga masyarakat yang tidak mempunyai 

dana yang besar, belum dapat membeli tanah karena nilai tanah yang cukup 

mahal. Adanya kesenjangan antara jumlah tanah yang terbatas dengan 

kepentingan manusia di atas tanah tersebut menimbulkan berbagai benturan 

dan permasalahan pertanahan.
13

  

Di Indonesia istilah rumah susun masih identik dengan rumah 

sederhana yang diperuntukan kepada masyarakat lapisan bawah, yang 

kurang mampu secara ekonomi untuk mengatasi keterbatasan lahan 

disekitar lokasi penduduk tertentu. Apartemen adalah rumah susun yang 

                                                           
11

 Pasal 40 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
12

 Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 
13

 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 69. 
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dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang diperjualbelikan 

kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau untuk kalangan 

menengah.  

Hal tersebut memberikan peluang bagi developer/ pelaku usaha untuk 

berbinis dalam hal mendirikan apartemen dan menjual unit apartemen 

tersebut kepada masyarakat karena harga untuk kepemilikan apartemen 

masih terjangkau. Bisnis diartikan sebagai usaha dagang atau usaha 

komersial di dunia perdagangan bidang usaha.
14

 Kegiatan bisnis lazimnya 

bisa dilakukan oleh perseorangan, namun dapat juga oleh suatu 

perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum maupun 

perkumpulan yang bukan berbadan hukum.
15

 

Pengembang/ developer selaku pelaku usaha akan memberikan 

penawaran – penawaran kepada konsumen/ masyarakat, agar konsumen 

tertarik dengan apartemen yang akan dijual kepada masyarakat/ konsumen 

tersebut. Adapun yang dilakukan developer/ pelaku usaha agar konsumen 

tertarik untuk membeli apartemen yang dikembangkannya, developer/ 

pelaku usaha sering kali memberikan penawaran – penawaran seperti : 

lokasi yang strategis, dimana lokasi yang strategis dapat berupa akses tol, 

rumah sakit sakit, bandara, serta kredit kepemilikan apartemen yang ringan 

dan cepat, seperti : bunga yang kecil dan cicilan yang rendah. 

Selain dari lokasi yang strategis dan kredit kepemilikan apartemen 

yang rendah, developer/ pelaku usaha juga akan memberikan kenyamanan 

                                                           
14

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke -2, (Jakarta 

: Balai Pusataka, 1995), hal. 138. 
15

 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Cetakan ke-2, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2007), hal. 2. 
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dan kepastian kepada konsumen dengan cara memberikan informasi/ data – 

data apartemen sehubungan dengan pendirian apartemen tersebut, termasuk 

juga izin kepemilikan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin 

Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan berbagai izin terkait 

pembangunan apartemen tersebut. 

Dengan adanya penawaran – penawaran yang diberikan oleh 

developer/ pelaku usaha yang memberikan kepastian dan menjanjikan atas 

apartemen yang akan dibangun, cenderung menimbulkan ketertarikan 

terhadap konsumen untuk melakukan pemesanan/ pembelian terhadap 

apartemen. Ketertarikan konsumen untuk melakukan pemesanan/ pembelian 

unit apartemen, biasanya dilanjutkan dalam suatu perjanjian tertulis yang 

disepakati dan ditandatangani oleh developer/ pelaku usaha dengan 

konsumen.   

Kepemilikan apartemen pada umumnya terjadi karena adanya 

transaksi jual beli antara developer/ pelaku usaha dengan pembeli/ 

konsumen. Saat ini telah berkembang suatu kebiasaaan di dunia properti 

adalah jual beli dengan sistem indent (pemesanan) untuk memasarkan 

apartemen yang sedang dibangun, bahkan yang belum dibangun. 

Pengembang menjual hanya dengan menunjukkan  gambar/ denah 

apartemen, belum ada tanda - tanda fisik penyiapan lahan dan aktivitas 

pembangunan dilokasi, bahkan tidak jarang terjadi pada saat masih 

direncanakan, dengan kondisi tersebut seharusnya tentu saja  transaksi 

secara  jual beli tidak mungkin dilakukan.  
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Akta Jual Beli (AJB)  pada umumnya dilakukan apabila apartemen 

telah selesai dibangun atau paling tidak tinggal memasuki masa 

penyelesaian akhir (finishing). Cara mengatasi hal tersebut, maka 

dibuatkanlah perjanjian pendahuluan jual beli atau biasa disebut juga 

dengan preproject selling atas apartemen tersebut. Perjanjian pendahuluan 

jual beli apartemen, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pengikat Jual Beli 

(PPJB) 

Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian yang berisikan 

hak - hak dan kewajiban - kewajiban antara konsumen dan developer/ 

pelaku usaha. Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB)  umumnya  merupakan 

akta perjanjian yang disusun secara sepihak oleh pihak developer/ pelaku 

usaha, bersifat baku dan isinya berisi klausula - klausula standar/ baku 

menurut pihak pengembang/ pelaku usaha.  

Klausula baku dimana setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 

yang ada telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh developer/ pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Menurut Djaja S. Meliala, perjanjian standar/ baku adalah perjanjian 

standar bentuknya tertulis berupa formulir – formulir yang isinya telah 

distandarisasi (bakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta 

bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki 

oleh konsumen.
16

  

                                                           
16

 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, 

(Bandung : Nuansa Aulia, 2015), hal. 67. 
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Jual – beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal – balik 

dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanjian untuk menyerahkan hak 

milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji 

untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut.
17

 

Perjanjian tertulis tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, 

kecuali disepakti oleh para pihak, sehingga para pihak harus melaksanakan 

hak dan kewajiban dari yang telah disepakati sebagaimana yang tertuang 

dalam perjanjian tertulis tersebut, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1320 

KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :
18

 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.”  

 

Kewajiban developer/ pelaku usaha adalah memberikan informasi 

yang baik dan benar kepada masyarakat/ konsumen dalam menawarkan/ 

mempromosikan apartemen dan harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan 

dan/ atau peraturan – peraturan yang berlaku di Indonesia.  

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi 

suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 

barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan sebagaimana Pasal 1 angka 

6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

                                                           
17

 R. Subekti, Aneka Perjanjian , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.1. 
18

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya 

Paramita, 1959), hal.339. 
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Untuk memberikan kepastian dan kenyamanan, baik developer/ 

pelaku usaha maupun konsumen harus melaksanakan kewajibannya 

sebagaimana Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, mengenai kewajiban konsumen Pasal 5 (a) sebagai berikut: 

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan /atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

Dengan demikian, adapun kewajiban pelaku usaha dalam melakukan 

kegiatannya salah satunya Pasal 7 (b) ,(f) dan (g), sebagai berikut: (b) 

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan; (f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau 

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; dan (g) Memberi kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa  yang diterima 

atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Pada saat ini, banyak pihak developer/ pelaku usaha yang kurang 

memperhatikan kewajibannya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan 

dan/atau peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah 

perbuatan developer/ pelaku usaha yang memberikan informasi – informasi 

maupun penawaran kepada konsumen, namun tidak sesuai dengan faktanya, 

sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel, 

tertanggal 16 November 2017.  

Pihak developer/ pelaku usaha memberikan penawaran – penawaran 

kepada konsumen sehingga konsumen tertarik serta melakukan perjanjian 
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untuk membeli unit apartemen tersebut, namun pada kenyatannya tidak 

sesuai dengan apa yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen, 

dimana administrasi mengenai pembangunan apartemen tersebut masih 

belum memiliki izin – izin yang lengkap.  

Konsumen mengetahui pihak pelaku usaha/ developer belum 

mempunyai kelengkapan perizinan mengenai pembangunan apartemen 

tersebut mendatangi langsung lokasi pembangunan apartemen, namun 

pembangunannya terhenti tanpa ada informasi dari developer/ pelaku usaha 

kepada konsumen. 

Terhentinya pembangunan apartemen tersebut, maka konsumen 

dengan inisiatif sendiri menyampaikan surat kepada pelaku usaha mengenai 

perizinan – perizinan dan status pembangunan apartemen tersebut. Adapun 

tanggapan dari pelaku usaha atas surat konsumen tersebut adalah kurang 

memuaskan konsumen, sehingga konsumen menyampaikan surat mengenai 

konfirmasi pembangunan dan perizinam – perizinan apartemen tersebut 

kepada instansi yang berwenang mengenai perizinan.  

Bahwa perbuatan developer/ pelaku usaha adalah tidak sesuai dengan 

faktanya yaitu dengan tidak menyampaikan informasi – informasi terkait 

dengan pembangunan apartemen serta termasuk izin kepemilikan, Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin – izin pendukung lainnya, karena 

yang seharusnya dilakukan dalam menyampaikan penawaran atau promosi 

kepada konsumen adalah memberikan informasi baik dan transparan. 

Adanya perbuatan developer/ pelaku usaha tersebut di atas, tidak 

memberikan keadilan maupun kepastian terhadap konsumen, yang dimana 
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akan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Seharusnya segala 

informasi terkait dengan pembangunan apartemen tersebut dapat 

disampaikan kepada konsumen karena antara pelaku usaha dengan 

konsumen telah ada kerjasama dan/atau kesepakatan untuk kepemilikan 

dan/ atau pembelian unit, namun yang sering terjadi adalah pelaku usaha 

tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan lengkap. 

Hal tersebut yang menjadikan konsumen untuk mencari tahu 

informasi mengenai apartemen, padahal perbuatan pelaku usaha tersebut 

dilarang oleh peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 8 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

mengenai : (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang; a. tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ketentuan peraraturan perundang – 

undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih atau netto, dan jumlah 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan 

kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan 

dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e.tidak 

sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 

atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang 

dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan 

bbarang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa 
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atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label 

atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, 

berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, 

akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; j. tidak 

mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam 

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang –undangan yang 

berlaku. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud; dan (3) Pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas 

dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar. 

Selain hal tersebut, adapun syarat – syarat untuk pembangunan rumah 

susun sebagaimana Pasal 24 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun, dikutip sebagai berikut : 

Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi : 

a. Persyaratan administrasi ; 

b. Persyaratan teknis; 

c. Persyaratan ekologis. 

 

Selanjutnya, persyaratan administrasi yang dimaksud di atas, disebutkan 

dalam Pasal 28 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, dikutip sebagai berikut : 
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Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku 

pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang 

meliputi: 

a. status hak atas tanah; dan 

b. izin mendirikan bangunan (IMB). 

 

Hal tersebut juga didukung sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2008 

tentang Peluncuran (Launching) Dalam Rangka Pemasaran Property, 

kutipan sebagai berikut : 

1. Setiap pengembang yang meluncurkan (launching) dalam 

rangka pemasaran property baik melalui media cetak, 

media elektronik maupun pameran harus memenuhi 

persyaratan administrasi perizinan antara lain : 

 

a. Bukti pemilikan tanah / Sertifikat Hak Atas Tanah; 

 

b. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT); 

 

c. Rekomendasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI 

Jakarta tentang Kajian Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas; 

 

d. Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata 

Letak Bangunan (RTLB); 

 

e. Bukti pengajuan Permohonan Ijin Mendirikan 

Bangunan (PIMB) dan kerangka acuan 

AMDAL/UKL dan UPL bila diperlukan sesuai 

kebutuhan; 

 

f. Gambar rancangan sudah melalui sidang konsultasi 

TPAK dan sudah mendapat persetujuan atas gambar 

rancangan arsitektur yang telah lulus sidang TPAK 

 

Dengan demikian, konsumen akan dirugikan karena tidak mendapat 

informasi mengenai penyebab terhentinya pembangunan apartemen oleh 

pelaku usaha, dimana pembangunan belum dilaksanakan sementara jangka 

waktu untuk serah terima sudah mendekati jadwal yang ditentukan 
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sebagaimana yang dituliskan dan/atau dituangkan dalam Perjanjian Pengikat 

Jual Beli (PPJB) oleh para pihak. Selain tidak memberikan informasi yang 

jelas dan lengkap mengenai terhentinya pembangunan apartemen, pihak 

developer/ pelaku usaha juga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) untuk mendirikan apartemen sesuai dengan peraturan – peraturan 

yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan menulis thesis 

dengan judul sebagai berikut : 

 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI UNIT APARTEMEN 

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN“ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan adanya permasalahan di atas, yang akan dibahas oleh penulis 

adalah: 

 

1.2.1. Bagaimana tanggung jawab developer/ pelaku usaha dalam 

menawarkan unit Apartemen 45 Antasari terhadap konsumen 

dikaitkan dengan Undang – Undang tentang Perlindungan 

Konsumen ? 

 

1.2.2. Bagaimana implementasi tanggung jawab pengembang/ developer 

dalam penjualan unit apartemen 45 Antasari  dalam Perkara Nomor 

92/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tertanggal  16 November 2017? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.3.1. Untuk mengkaji sampai batas mana tanggungjawab developer/ 

pelaku usaha terhadap konsumen, yang tidak memberikan 

informasi yang jujur dan transparan. 

 

1.3.2. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas Undang – Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam 

hal memberikan perlindungan hukum kepada setiap konsumen 

sehubungan dengan perbuatan pelaku usaha yang tidak 

memberikan informasi baik secara jujur dan/atau transparan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Umum  

Secara umum bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan 

hukum sehubungan dengan perlindungan yang diberikan 

Undang – Undang kepada setiap konsumen. 

 

1.4.2. Manfaat Khusus 

A. Secara khusus bermanfaat untuk bahan evaluasi pembuat 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen agar diterapkannya pengawasan 
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terhadap pelaku usaha sebelum mempromosikan/ 

menawarkan barang/ jasa kepada konsumen. 

 

B. Sebagai informasi bagi pihak – pihak, khususnya 

konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang 

tidak mematuhi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan 

pembangunan apartemen. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini  dibagi menjadi beberapa poin yang saling berkaitan satu sama 

lain, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang penelitian, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini; 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka termasuk peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, 

seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Metodologi Penelitian.  Dalam bab ini 

akan dibahas mengenai jenis data, alat pengumpulan data, 

analisis dan pendekatan terhadap penulisan hukum; 

 

BAB IV : ANALISIS 

Analisis merupakan bab yang menguraikan atau 

menganalisis mengenai rumusan masalah penelitian. Pada 

bab ini yang dianalisis mengenai Perlindungan Konsumen 

di Indonesia serta aturan – aturannya yang berlaku di 

Indonesia.   

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini, Penutup berisi Kesimpulan dan Saran sebagai 

hasil penelitian dari bab – bab yang telah dijelaskan dari 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




