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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan 

dasar manusia. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi 

sarana bagi manusia guna melakukan berbagai macam aktifitas hidup dan sarana 

untuk memberikan perlindungan utama terhadap adanya gangguan-gangguan 

eksternal, baik terhadap kondisi iklim maupun terhadap gangguan lainnya. 

 Saat ini konsep perumahan telah mengalami penggeseran, tidak hanya 

sebagai kebutuhan dasar saja namun perumahan telah menjadi gaya hidup, 

memberikan kenyamanan dan menunjukkan karakteristik atau jati diri, yang 

merupakan salah satu pola pengembangan diri serta sarana private, sebagaimana 

dibutuhkan pada masyarakat global. 

Permintaan akan rumah tinggal yang semakin banyak dengan lahan yang 

jumlahnya sangat terbatas terutama di area perkotaan, menyebabkan sektor usaha 

ini menghadapi tantangan yang semakin luas dan komplek untuk mendapatkan 

suatu tempat-tempat yang strategis. Didaerah perkotaan yang penduduknya padat 

dengan tanah yang tersedia sangat terbatas perlu dikembangkan pembangunan 

perumahan dan pemukiman dalam bentuk rumah susun yang lengkap dan seimbang 

dan serasi dengan lingkungannya. 
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Negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negara Indonesia melalui 

penyelengaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu 

bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak.  

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif dalam 

memecahkan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah 

perkotaan yang jumlah penduduknya selalu meningkat dan dapat juga digunakan 

sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. 

Rumah tinggal tidak lagi harus berdiri di atas sebidang tanah yang 

diperuntukan untuk perorangan namun saat ini diatas sebidang tanah dapat 

dibangun bangunan bertingkat yang akan berfungsi sebagai rumah tinggal bagi 

banyak orang.  

Pembangunan rumah susun memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

perumahan yang layak bagi rakyat, dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

tanah di daerah penduduk yang padat namun lahan terbatas. Pembangunan rumah 

susun harus memperhatikan aspek kepastian hukum dalam penguasaan dan 

keamanaan pemanfaatannya, kelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan 

penciptaan lingkuangan pemukiman yang nyaman, lengkap, serasi dan seimbang.1 

Pemerintah kemudian membuat program sebagai salah satu upaya untuk 

mengatasi kesenjangan dalam kepemilikan rumah, yaitu pembangunan rumah 

susun sederhana bersubsidi, rumah susun sederhana (Rusuna) adalah rumah yang 

diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah berpenghasilan 

rendah.2 

                                                             
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 1997, hal.321. 
2 Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi. 
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Salah satu latar belakang lahirnya Undang – Undang Rumah Susun nomor 20 

tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”) ialah kepadatan penduduk di 

daerah perkotaan dimana tanah yang tersedia sangat terbatas, sebagai solusinya, 

perlu dikembangkan pembangunan perumahan dan permukiman dalam bentuk 

rumah susun yang lengkap, seimbang, dan serasi dengan lingkungan. 

 Pengertian  rumah susun dalam Pasal 1 angka 1 UU Rusun dinyatakan 

“pengertian 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”.  

Selanjutnya disebutkan juga bahwa selain satuan-satuan yang penggunaanya 

terpisah, ada bagian-bersama dari bangunan tersebut serta benda-bersama dan tanah 

bersama yang diatasnya didirikan rumah susun, yang karena sifat dan fungsinya 

harus digunakan dan dinikmati bersama dan tidak dapat dimiliki secara 

perseorangan.3   

Mengenai Rumah Susun, Herman Hermit berpendapat bahwa rumah susun 

adalah bangunan bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 

horizontal dan arah vertikal yang terbagi dalam satuan-satuan yang masing-masing 

jelas batas-batasnya, ukuran luasnya, dan dapat dihuni dan dimiliki secara terpisah.4 

                                                             
3 Eddy M.Leks, Panduan Praktis Hukum Properti-Memahami Problematika Hukum Pertanahan, 

Perumahan, serta developerannya, cetakan pertama (Jakarta, PT Gramedia, 2016) hal.4. 
4 Herman Hermit, Komentar Atas Undang-Undang Rumah Susun, (Mandar Maju, Bandung 2009), 

hal. 5. 
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Dalam setiap pembangunan rumah susun, tidak dapat di pungkiri akan ada 

kepentingan-kepentingan developer terhadap bangunan gedung yang dibangunnya. 

Kesepakatan awal antara developer dan konsumen ini dituangkan dalam Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB). Disinilah diatur awal pokok-pokok kesepakatan dalam 

sistim strata title, antara lain yang akan dihadapi nanti khususnya yang berkaitan 

dengan pembangunan rumah susun, serah terima unit, masalah pengelolaan dan 

pembentukan perhimpunan penghuni. 

Pada umumnya, pemasaran rumah susun dapat dilakukan sebelum 

pembangunan rumah susun melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai 

dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan jual beli satuan unit 

rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas 

unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli 

dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan maka pada saat pembangunan rumah 

susun dimulai, sudah banyak konsumen yang membeli rumah susun tersebut. 

Keputusan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  11/KPTS/1994 

tentang Pedoman  Perikatan Jual  Beli  Satuan Rumah Susun (“KepMenPera 

11/1994”). Dalam  Keputusan  tersebut dijelaskan bahwa pelaku pembangunan 

dapat melakukan pemasaran rumah tinggal atau rumah susun deret pada saat dalam 

tahap proses pembangunan.  

Perjanjian pendahuluan Jual Beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang 

selanjutnya disebut PPJB sebagaimana diatur dalam KepMenPera 11 /1994  dan 

pasal  43  UU Rusun merupakan kesepakatan awal antara developer dan konsumen 

untuk melakukan transaksi jual beli satuan rumah susun sebelum pembangunan 

rumah susun selesai yang dibuat dihadapan dan dinyatakan dalam akta notaris.  
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Dengan sistem perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan 

jual beli ini, developer mendapatkan dana pembelian rumah susun dari pembeli dan 

pembeli akan mendapatkan kepastian memiliki rumah susun dengan dana yang 

terbatas. 

Perikatan Pendahuluan dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan rumah 

susun terjadi sebelum PPJB dilakukan apabila ketersediaan bangunan sudah 

mencapai 20% dari total bangunan. Dalam Pasal 43 UU Rusun disebutkan bahwa :  

1) Proses jual beli satuan rumah susun sebelum pembangunan rumah susun 

selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.;  

2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi 

persyaratan kepastian atas:  

a.   status kepemilikan tanah;  

b.   kepemilikan IMB;  

c.   ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;  

d.   keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan  

e.    hal yang diperjanjikan.  

 

Jika mengacu pada sifat konsensuil perjanjian maka setelah terjadi kata 

sepakat yang dilanjutkan dengan memberikan uang muka untuk konfirmasi 

pemesanan, maka hal tersebut sudah menimbulkan prestasi bagi masing-masing 

pihak baik developer ataupun konsumen. Kata sepakat melahirkan kewajiban bagi 

masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut.  

Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan : “Jual beli dianggap 

telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang 

barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum 

dibayàr5. 

                                                             
5 Subekti, Hukum Perjanjian, (Intermasa , Jakarta, 1996), hal. 79 – 80. 
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Barang dan hargalah yang menjadi esensialia dalam perjanjian jual beli. 

Tanpa adanya barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual beli. 

Sebaliknya jika barang obyek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli 

dianggap tidak ada.6  Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek 

harta kekayaan, sehingga yang dapat dijadikan obyek jual beli adalah segala sesuatu 

yang bernilai harta kekayaan (vermogen).7 Bukan hanya barang yang dapat dilihat 

wujudnya, tapi semua barang yang dapat bernilai harta kekayaan, baik yang nyata 

maupun yang tidak berwujud. 

Dengan melihat kewajiban utama developer selaku penjual rumah susun 

maupun kewajiban utama si pemesan rumah susun, dapat disimpulkan bahwa 

kewajiban utama developer menyerahkan rumah susun sebagai obyek perjanjian 

jual beli pada dasarnya hak utama dari konsumen selaku pembeli. Demikian pula 

sebaliknya, kewajiban utama pembeli membayar harga rumah susun sesuai dengan 

perjanjian jual beli adalah hak utama dari developer selaku penjual . Hal ini berarti 

ada hubungan timbal balik antara kewajiban developer selaku penjual rumah susun 

dan kewajiban konsumen sebagai pemesan rumah susun dengan hak-hak dari 

masing-masing pihak. 

Didalam Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa:  

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya;  

2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu;  

3. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

 

                                                             
6 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung:Alumni, 1986),hal.181. 
7 Ibid., hal. 182. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut di atas, setiap 

perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya. 

Perjanjian pengikatan jual beli rumah susun yang dibuat antara developer 

dengan konsumen mengikat kedua belah pihak. Masing-masing pihak 

berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Selanjutnya dalam 

ayat (2) ditegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dapat ditarik 

kembali atau dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan dalam hal :  

1) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian  

2) Isi dari perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang.  

 Pembangunan rumah susun saat ini banyak mengalami masalah seperti 

keterlambatan serah terima unit, sertipikat, perbedaan spesifikasi material unit 

dengan yang diperjanjikan, adanya pengenaan biaya tambahan yang belum 

disampaikan sebelumnya, informasi yang disampaikan marketing tidak sama 

dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. 

Perjanjian pengikatan jual beli rumah susun yang dilakukan cenderung 

mempergunakan klausula baku sehingga pembeli menjadi tidak memiliki posisi 

tawar dalam perjanjian tersebut. Perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh developer 

sehingga dalam hal ini konsumen hanya tinggal menyetujui isi dari perjanjian 

tersebut walaupun isi dari perjanjian jual beli rumah susun tersebut cenderung 

merugikan konsumen. 

Keterlambatan pembangunan yang berakibat pada terlambatnya serah 

terima unit rumah susun ini sangat sering terjadi. Kenyataan di lapangan, 

kalau developer yang wanprestasi (cedera janji) telat serah terima, biasanya 
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konsumen sangat sulit memperoleh hak-haknya sebagaimana yang diperjanjikan. 

Sebaliknya, apabila konsumen yang telat bayar atau menunggak, developer sangat 

ketat dengan menerapkan denda-denda (penalty) kepada konsumen. Ini 

mencerminkan lemahnya posisi tawar (bargaining position) konsumen properti. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (“UUPK”) diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

pelaku usaha dan konsumen sekaligus. UUPK sebenarnya tidak hanya bermanfaat 

bagi kepentingan konsumen, tetapi juga bagi kepentingan pelaku usaha. Lahirnya 

UUPK diharapkan mampu menjadi sarana untuk memberikan perlindungan hukum 

disegala bidang termasuk juga dalam kaitannya dengan jual beli rumah susun.  

Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 UUPK, bahwa yang dimaksud dengan 

perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Selanjutnya, menurut 

ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, dijelaskan pengertian konsumen sebagai berikut 

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

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan 

hukum dengan pelaku usaha, berangkat dari doktrin atau teori dalam konsep 

perlindungan konsumen, yaitu antara lain:  

a. Let the buyer beware, asas ini berasumsi pelaku usaha dan konsumen adalah 

dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun 

bagi konsumen.  
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b. The Due Care Theory, teori ini menyatakan pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang 

maupun jasa.  

c. The Privity of Contract, ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban 

untuk melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru dapat dilakukan jika 

diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual8  

Pembentukan UUPK pada dasarnya antara lain dimaksudkan memberikan 

tempat yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Masalah 

keseimbangan ini secara tegas dinyatakan dalam asas-asas perlindungan konsumen 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUPK yang menyebutkan :“Perlindungan 

Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan 

keselamatan, serta kepastian hukum.“ 

 Dalam kaitannya dengan jual beli rumah susun antara developer dengan 

konsumen, tanggung jawab developer dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur 

penawaran rumah susun oleh developer, pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli 

rumah susun antara developer dengan konsumen hingga pasca penyerahan rumah 

dari developer kepada konsumen. Brosur yang dikeluarkan oleh developr bisa juga 

dijadikan dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya 

fasilitas seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut. 

Penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum bagi konsumen rumah 

susun secara lebih spesifik diatur dalam UU Rusun , yaitu Pada Pasal 105 

disebutkan :  

                                                             
8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Grasindo, Jakarta, 2006), hal.6. 
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1) Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan 

berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  

2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak 

tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang 

berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan 

pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif 

penyelesaian sengketa.  

3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana.  

Masalah perlindungan konsumen  dalam bidang perumahan masih 

merupakan persoalan yang sulit untuk diselesaikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti ada developer yang dipailitkan 

berdasarkan putusan pailit lembaga peradilan/Pengadilan Niaga, sementara  

bangunan Rumah Susun belum selesai dibangun yang mengakibatkan konsumen 

mengalami kerugian. 

Ketentuan Pasal 35 ayat 1, ayat 3 dan Pasal 37 Undang-Undangan Nomor 37 

tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(“UUK-PKPU”) mengatur mengenai apabila developer dinyatakan pailit oleh 

lembaga peradilan sedangkan bangunan Rumah Susun belum selesai maka 

perjanjian pengiktan jual beli yang telah ditandatangani antara developer dengan 
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konsumen menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pailit maka konsumen 

Rumah Susun diperlakukan sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti 

rugi yang berarti konsumen merupakan kreditor yang harus berbagi dengan para 

kreditor lainnya secara proposional (pari pasu) yaitu menurut perbandingan 

besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang 

tidak dibebani dengan hak jaminan. Yang menjadi masalah adalah apabila harta 

developer/debitur pailit tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang para 

kreditur  konkuren yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen perumahan 

(kreditur konkuren). 

Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam 

Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen maka developer bertanggung 

jawab memberikan ganti kerugian akibat kegagalan bangunan (bangunan tidak 

selesai). Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau pergantian 

barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya. 

Salah satu yang menjadi perhatian dalam kepailitan adalah tidak terpenuhinya 

perlindungan konsumen bagi konsumen rumah susun yang telah membeli rumah 

susun dengan membayar lunas maupun cicilan yang mengalami kerugian akibat 

adanya putusan pailit oleh lembaga peradilan. 

Kasus Rumah Susun Grand Eschol Residence dan Aston Karawaci City Hotel 

yang dibangun oleh developer PT Mahakarya Agung Putera, sejak tahun 2014 

developer telah melakukan pemasaran melalui para tenaga marketing dengan 

menjanjikan kepada kosumen bahwa rumah susun akan diserahterima  pada akhir 

bulan Desember 2016 dan konsumen akan mendapatkan  keuntungan atas 

investasi  sebesar 16% (enam belas persen) pada 2 (dua) tahun pertama. Pada saat 
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pemasaran pertama banyak sekali konsumen yang membelinya dengan pembayaran 

lunas dan cicilan bahkan adanya konsumen yang meminjam dana ke Bank untuk 

membayar lunas pembelian rumah susun tersebut.  

Namun pembangunan fisik rumah susun Grand Eschol Residence (“Rumah 

Susun GER”) berhenti sejak bulan Juli 2016 dalam kondisi pembangunan masih 

dibawah 50% (lima puluh persen) hal ini sangat mengkhawatikan bagi konsumen 

Rumah Susun GER mengingat batas serah terima unit yang dijanjikan developer 

pada akhir bulan Desember 2016.  

Konsumen telah mencoba mengajukan penyelesaian secara kekeluargaan dan 

developer menyanggupi penyerahan unit Rumah Susun GER pada akhir tahun 2018 

atau keterlambatan 2(dua) tahun dari jadwal yang dijanjikan sebelumnya. Apabila 

konsumen merasa keberatan dan menuntut pembatalan, developer selalu menolak 

dengan alasan tidak memiliki mekanisme untuk pengembalian dana (refund).  

Beberapa konsumen perumahan mengajukan permohonan penundaan 

kewajiban pembayaran utang pada tanggal 30 Oktober 2018 di pengadilan niaga 

Jakarta Pusat. Akta Perdamaian yang diajukan developer kepada konsumen 

(kreditur) tidak diterima dan melalui hasil perhitungan pengambilan suara secara 

voting, konsumen memilih untuk mempailitkan developer maka pada tanggal 22 

Agustus 2019 PT Mahakarya Agung Putera dipailitkan berdasarkan putusan nomor 

159/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN. NIAGA. JKT.PST.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada untuk diangkat menjadi 

latar belakang dan menyusunya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : 
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“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN 

RUMAH SUSUN YANG TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN 

PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP DEVELOPER YANG 

DINYATAKAN PAILIT (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN 

NIAGA NO. 159/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)” 

 

1.2. Rumusan Masalah   

 Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam tesis ini adalah : 

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah 

Susun Yang Telah Ditandatangani Oleh Konsumen Yang Developernya 

Dinyatakan Pailit ? 

2. Bagaimana Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Atas Putusan 

Pengadilan  Niaga  Nomor 159/  PDT.SUS  -PKPU / 2018 PN.NIAGA  

JKT. PST, Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum 

Kepailitan? 

 

1.3.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni :  

1. Untuk mengetahui dan memahami  kekuatan hukum perjanjian 

pengikatan jual beli yang telah ditandatangani oleh konsumen terhadap 

developer yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. 
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2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tanggung jawab 

developer terhadap konsumen akibat adanya putusan pailit oleh 

pengadilan niaga.  

 

1.3. 2 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis, yaitu dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi 

kalangan praktisi dan akademisi hukum dalam rangka pengembangan 

ilmu hukum, khususnya dari sudut pandang hukum  tentang 

perlindungan konsumen rumah susun terhadap developer yang 

dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga putusan nomor 

159/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.  

2. Manfaat Praktis, yaitu menganalisa pelaksanaan penerapan 

Pengadilan Niaga putusan nomor 159/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. 

NIAGA. JKT.PST tanggal 26 Oktober 2016 tentang Putusan Pailit 

kepada masyarakat, khususnya konsumen rumah susun.  

 

1. 4    Sistematika Penulisan  

Adapun penulisan tesis ini terbagi atas 5(lima) bagian atau bab dimana 

masing-masing bagian atau bab tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling 

terkait. Bab- Bab tersebut adalah sebagai berikut :  

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I ini merupakan pengantar untuk pembaca agar mengerti permasalahan 

hukum yang akan dibahas pada bagian akhir tesis ini. Oleh karena itulah bab 
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ini menguraikan pembahasan cara tentang tata cara penulisan tesis. Latar 

Belakang ini menjadikan  penulis dapat menentukan judul, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.  

 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan mengenai penjelasan umum perihal perlindungan 

konsumen, rumah susun dan kepailitan. Selain itu dalam bab ini juga 

menjelaskan berbagai peraturan serta berbagai ketentuan yang mengatur hal-

hal tersebut beserta teori hukum yang terkait. 

 

3. BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran pada akhir penulisan 

tesis ini sesuai dengan metodologi penelitian dalam hukum berikut 

pendekatan-pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini lebih 

menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang dipakai penulis dalam 

melakukan penelitian  serta bahan atau data-data yang digunakan oleh penulis 

dalam menulis tesis ini. 

 

4.  BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembahasan yang 

penulis lakukan dengan penerapan metode dan sekaligus menjawab 

permasalahan sebagaimana yang telah dikemukan dalam Bab I secara 

menyeluruh sehingga diharapkan pembaca dapat mengerti dan memahami 
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kekuatan perjanjian pengikatan jual beli yang telah ditandatangani oleh 

konsumen serta tanggung jawab developer yang dinyatakan pailit oleh 

pengadilan niaga. 

 

5.  BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Sebagai penutup dalam penulisan penelitian ini, penulis memberikan 

kesimpulan atas pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya 

dan saran atas permasalahan yang terjadi agar pembaca mengerti dan 

mengambil manfaat atas penulisan ini. Oeh karena itu, bab ini dibagi menajdi 

2(dua) bagian yaitu : kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Landasan Teori  

 2.1.1  Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen  

           2.1.1.1 Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen  

  Menurut UUPK yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 definisi 

perlindungan konsumen adalah:“segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen” Sedangkan 

definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUPK adalah “setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

 Apabila kita mengkaji unsur-unsur dari pengertian konsumen yang 

diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUPK sebagai berikut 9:  

1.  Setiap Orang  

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang bersatus 

sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya 

menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individu yang lazim disebut 

natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini 

berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam pasal 

1 Angka 3 yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian persoon 

diatas, dengan menyebutkan kata-kata : “Orang perseorangan atau badan 

                                                             
9 Op.cit hal.5. 
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usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu 

sebatas pada oreng perorangan.10 

 UUPK tampaknya berusah menghindari penggunaan kata 

“produsen”sebagai lawan dari kata “konsumen”. Untuk itu, digunakan kata 

“pelaku usaha” yang bermakna lebih luas.  

 

 2. Pemakai  

 Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) UUPK, kata “pemakai” 

menekankan , konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah 

“pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, 

sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa  yang dipakai tidak serta merta 

hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak 

selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk 

memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan 

hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the 

privitiy of contract). 

 

 3. Barang dan/atau Jasa  

UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan 

maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan 

perbedaan istilah-istilah “dipaai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.  

                                                             
10 Ibid, hal 6. 
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Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 

atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh  

konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu 

harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan harus 

lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus 

(tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.  

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai 

bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena 

kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak dapat 

dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si Pembeli tidak 

dapat dikategorikan sebagai “konsumen” menurut UUPK. 

 

 4. Yang tersedia dalam masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus 

tersedia di pasaran sebagaiman diatur pasal 9 ayat (1) huruf (e) UUPK. Dalam 

perdagangan yang makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak mutlak lagi 

dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan 

developer(developer) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih 

dahulu sebelum bangunannya jadi.  

 

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. 

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu 

mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan itu tidak 
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sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau 

jasa itu diperuntukkan bagi orang lian (diluar diri sendiri dan keluarganya), 

bahkann untk makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan. 

Penguraian unsur itu tidak menambahkan makna apa-apa karena pada 

dasarnya tindakan memakai sesuatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan 

untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan 

pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, 

misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki 

kucing yang sehat.  

 

 6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen 

akhir. Batasan konsumen dalam UUPK dan hak-hak konsumen diadopsi di 

dalamnya masih memerlukan pengujian-pengujian di lapangan. Khususnya 

melalui berbagai peristiwa-peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan. 

Dengan berpedoman pada pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 jo 

Undang-undangan Nomor 35 tahunn 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan 

Kehakiman, sudah diamanatkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

 A.z. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi 

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa 

konsumen.11 

                                                             
11 A.z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Media Jakarta, 2011, hal. 6. 
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 Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut : 12 

1. Tanggung jawab Produk  

 Aspek pertama perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung 

jawab produsen-pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh 

produknya, Tanggung jawab produk berkaitan dengan kerugian, baik kerugian 

materiil yang diderita konsumen akibat memakai atau mengkonsumsi produk yang 

cacar yang dihasilkan dan atau diperdagangkan produsen-pelaku usaha. Personal 

Injury menunjukkan pada kerugian berupa sakit, cacat dan meninggal sedangkan 

roperty damage menunjukan kerugian berupa keursakaan barang atau harta benda. 

2. Standar Kontrak 

 Aspek kedua dari pelindungan konsumen adalah persoalan tentang 

pemakaian standar kontrak dalam hubungannya anatara produsen-pelaku usaha da 

konsumen. Dalam praktiksering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu 

perjanjian tertentu, salah satu pihak telah mempersiapkan sebuah konsep (draft) 

perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak.  

 2.1.1.2 Jenis Perlindungan Konsumen  

 Dalam memberikan pelindungan hukum bagi konsumen dibutuhkan suatu 

sarana perlindungan hukum yang dibagi menjadi dua macam yang dapat 

dipaham, sebagai berikut :13  

 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Pada perlindungan hukum preventif maka rakyat diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

                                                             
12 Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 

11.  
13 Ibid, hal.13. 
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pemerintah mendapat bentuk yang devinitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa.  

 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

 Perlindungan hukum yang represif dengan maksud untuk memberikan suatu 

agumentasi berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal 

terjadi sengketa diantara para pihak. Perlindungan ini bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan 

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari 

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.  

 2.1.1.3 Hak-hak dan Kewajiban Konsumen  

Hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK lebih luas 

daripada hak-hak dasar konsumen sebagaiman pertama kali dikemukakan 

oleh Presiden Amrika Serikta J.F. Kenedy di depan kongres pada tanggal 15 

Maret 1962 , yaitu terdiri dari atas Hak memperoleh keamanan, Hak memilih, 

Hak mendapat informasi dan Hak untuk didengar 14. 

 Keempat hak tersebut diatas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak asasi 

Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, kemudian 

                                                             
14 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan konsumen, PT Raja Grafindo Persada 

Jakarta, 2004, hal.38.  
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ditambah empat hak dasar konsumen oleh Organisasi Konsumen Sedunia 

(International Organization of Consumers Union-IOCU), yaitu hak untuk 

memperoleh kebutuhan hidup,  hak memperoleh ganti rugi,  hak untuk 

memperoleh pendidikan konsumen dan  hak untuk memperoleh lingkungan 

hidup yang bersih dan sehat. 

 Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonimische Gemeeneschap 

atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:  

a.   hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van 

zjin  gezenheid en veiligheid); 

b.  hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn 

economische belangen) 

c.  hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoedig) 

d.  hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming) 

e.  hak untuk didengar (recht om te worden gehord) 

 Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-undang tentang 

Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas 

dan Departemen Perdagangan dikemukan enam hak konsumen, yaitu empat 

hak dasar yang disebut pertama , ditambah dengan hak untuk mendapatkan 

barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk 

mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.  

 Memperhatikan hak-hak yang disebutkan diatas, maka secara keseluruhan 

pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:15 

 

                                                             
15 Ibid, hal. 40. 
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1. Hak atas  Keamanan  

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa 

yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik 

maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.  

2. Hak atas informasi 

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 

yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu 

bentuk cacat produk, yaitu dikeal dengan cacat instruksi atau caca karena 

informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar 

dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar 

tentang suatu produk karena dnegan informasi tersebut, konsumen dapat 

memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari 

kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. 

 Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan 

efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan 

kesetiaannya terhadapat produk tertentu, sehingga akan memberikann 

keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya, dengan 

demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan bagi konsumen mapun 

produsen. 

 3. Hak untuk memilih  

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai kebutuhannya, tanpa 

adanya tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih konsumen 
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berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, 

demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis 

produk yang dipilihnya. 16 

 Hak milih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ad ajika alternative pilihan 

dari jenis produk tertentu, karena jjika suatu produk dikuasai secara monopoli 

oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan (baik barang 

maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan 

berfungsi.  

 Berdasarkan hak tersebut, maka ketentuan yang dapat membantu penegakan 

tersebut dapat dilihat dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat, baik dalam 

Pasal 19 maupun pasal 25 ayat 1, Pasal 19 UU nomor 5 tahun 1999 

menentukan bahwa:  

 “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri 

maupun bersama pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:  

a. menolak dana tau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan 

kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan; atau  

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk 

tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; 

dan  

c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dana tau jasa pada 

pasar yang bersangkutan; atau  

                                                             
16 Ibid, hal. 42. 
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d. meletakan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.” 

 Sementara Pasal 25 ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 berbunyi 

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung 

mapun tidak langsung untuk :  

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah 

dan atau menaghalangi konsumen memperoleh barang dana tau jasa yang 

bersaing, baik dari segi harga maupu kualitas; atau  

b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;  

c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk 

memasuki psar bersangkutan.  

4. Hak untuk didengar  

 Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan 

lebih lanjut, atau hak untuk menghindari diri dari kerugian. Hak ini dapat 

berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dnegan produk-

produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut 

kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang 

dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyatan/pendaat 

tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan 

konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perseorangan, maupun 

secara kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh 

lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.17 

 

 

                                                             
17 Ibid, hal.43. 
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5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak untuk 

hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk memperoleh 

kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya secara 

layak. Hak-hak ini terutama yang berupa hak atau pangan. sandang, apapun 

serta hak-hka lain yang berupa hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan 

dan lain-lain.  

6. Hak untuk memperoleh ganti rugi  

 Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 

telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau 

jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan 

pengunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa 

kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri sendiri (sakit, cacat 

bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus 

melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar 

pengadilan)  maupun yang diselesaikan melalui pengadilan. 

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

 Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar 

konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan 

agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan 

pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan 

teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.  
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8.  Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

 Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat itu sangat penting bagi setiap 

konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan 

sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur 

dalam pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 1997.  

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikannya.  

 Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 

permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu 

konsumen dapat saja memayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi 

daripada kegunaan atau kualitas  dan kuantitas barang atau jasa yang 

diperolehnya. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan 

dala Psal 5 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-undang 1999 tentang larangan 

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan di dalam pasal 5 ayat 

1 undang-undangn nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan 

persaingan usaha tidak sehat menentukan bahwa : 18 

 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya 

untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar 

oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. 

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larang 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat menetukan bahwa;   

                                                             
18 Ibid,hal. 45. 



 
 
 

29 

 
 

 “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli 

yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus 

dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.” 

10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 

 Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang 

telah dirugikan akibat pernggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.”19 

 Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK , adanya kewajiban 

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan 

merupakan hal penting mendapatkan pengaturan.  

 Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada suatu produk, namun konsumen 

tidak membaca peringatan yang disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan 

kewajiban ini, memberikan konsekuensi yang bersangkutan menderita 

kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut .  

 Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang 

disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian 

konsumen untuk membacanya maka hal ini tidak menghalangi emberian ganti 

kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.  

 Adanya kewajiban seperti diatur dalam UUPK di anggap tepat, sebab 

kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan 

upaya penyelesaian sengketa  perlindungan konsumen secara patut.  

 

                                                             
19 Ibid, hal. 46-47 
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  2.1.1.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

 Hak Pelaku dan kewajiaban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 

UUPK. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa 

pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau 

jasa yang  diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai 

menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan.atau jasa yang 

sama.  Dalam prakteknya yang biasa terjadi suatu barang yang serupa, maka 

para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang 

terpenting dalkam hal ini adalah harga yang wajar.  

 Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan kepada pelaku 

usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan, sehingga 

dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimlai 

sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, 

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan 

karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak 

barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi 

konsumen, kemungkinan untuk merugikan produsen mulai pada saat 

melakukan transaksi dengan produsen. 

 

  2.1.1.5 Prinsip Kedudukan Konsumen  

 Bagaimanapun ragam rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukan 

diatas, namun secara garis besar dapat dibagi tiga hak prinsip dasar, yaitu:  
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1. hak yang dumaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik 

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 

2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; 

3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 

yang dihadapi. 

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa 

hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat 

esensial bagi konsumen, sehinggdapat dijadikan/merupakan prinsip 

perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.  

 

 2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun  

  2.1.2.1 Pengertian Tentang Rumah Susun  

 Menurut UU Rusun Pasal 1 angka 1 yang dimaksud rumah susun adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 

dalam arah harizonal 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. 

Jenis-jenis rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7,8, 9, 

10 UU Rusun adalah : 

1.  Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 
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2.  Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

memenuhi kebutuhan khusus; 

3.  Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan 

berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan 

keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas jabatan dan/atau pegawai 

negeri. 

4.      Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk 

mendapat keuntungan.  

 Rumah susun yang dimaksud dalam Undang-undang ini, adalah istilah yang 

memberikan pengertian hukum bagi bangunan gedung bertingkat yang 

senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, 

yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian secara mandiri atau 

secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan.  

 Menurut Urip Santoso, secara keseluruhan bentuk rumah meliputi :  

1. Rumah tunggal, yaitu rumah yang mempunyai sendiri dan salah satu 

dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. 

2. Rumah deret, yaitu beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi 

bangunan menyatu dnegan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah 

lain, tetapi masing-masing memiliki kavling sendiri.  

3. Rumah susun, yaitu bangunan gedung bertingkat  yang dibangun daam 

sautu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang 
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dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 

20 

   2.1.2.2 Asas- Asas Pembangunan Rumah Susun  

  Pasal 2 UU Rusun dan penjelasannya mengatur mengenai penyelengaraan 

rumah susun berasaskan pada :  

a. Asas kesejateraan adalah terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak 

bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.  

b.  Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan hasil pembangunan di 

bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proposional dan merata bagi 

seluruh masyarakat.  

c.  Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar kepemilikan rumah 

susun dimanfaatkan sebesar-besarya untuk kepentingan nasional. 

d.  Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil 

pembangunan rumah susun dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyrakat, 

serta mendorong tercipatnya suasana kondusif dengan memberikan 

kemudahan bagi masyarakat berpengahsilan rendah (MBR). 

e.  Asas efisien dan kemanfaatan adalah memberikan landasan penyelengaraan 

rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya 

tanah, teknologi, rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat 

serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.  

f.  Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan 

penyelengaraan rumah susun yang bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan 

                                                             
20 Urip Santoso, Hukum Perumahan, Kencana, Jakarta, 2014, hal.53.  
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peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, 

kemampuan dan kekuatan sendiri serta tercipatanya kerjasama antar 

pemangku kepentingan.  

g.  Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelengaraan rumah 

susun dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dengan 

melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.  

h.  Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar 

penyelengaraan rumah susun dilakukan degan mewujudkan keserasian dan 

keseimbangan pola pemanfaatan ruang.  

i.  Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar rumah susun 

diselangaraakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian.  

j.  Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun 

memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan perilaku 

hidup sehat.  

k.  Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikann landasan agar rumah 

susun diselengarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju 

pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.  

l.   Asas keselamatan, kenyamanan dan kemudahan adalah memberikan landasan 

agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan yaitu 

kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan 

bahaya kebakaran dan bahaya petir, persyaratan kenyamanan ruang dan gerak 

antara ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan serta 
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persyaratan kemudahan hubungan didalam bangunan, kelengkapan prasarana 

dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang 

cacat dan lanjut usia.  

m. Asas keamanan, ketertiban dan keteraturan adalah memberikan landasan agar 

pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, 

lingkungan dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan, 

ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tingal dan kehidupan 

sosialnya, serta keteraturannya dalam pemenuhan ketentuan administratif. 

 Didalam Pasal 35 Undang-undang  Nomor 1 tahun 2011 tentan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman mengatur mengenai Asas hunian berimbang adalah 

perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan 

komposisi tertentu dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah 

susun komersial.  

 

 2.1.2.3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

  Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) merupakan perjanjian kesepakatan 

para pihak mengenai rencana para pihak yang akan melakukan jual beli dan 

mengatur tentang hak dan kewajiban sehingga bisa memberikan kepastian hukum 

serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas 

hukum “Pacta Sun Servanda” artinya perjanjian adalah undang-undang yang 

mengikat bagi yang membuatnya. Dengan adanya PPJB maka penjual dan calon 

pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan jual beli yang 

sesungguhnya yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan cara pemindahan hak 

kepemilikan atas objek yang dijual (unit satuan rumah susun).  



 
 
 

36 

 
 

 PPJB merupakan salah satu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan 

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman serta 

Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah 

(“Permen PUPR 11/2019”) sebagai lex specialis, dan jika dikaitkan dengan 

ketentuann Pasal 1320 ayat 1 KUHP sebagai lex generalis maka PPJB memenuhi 

unsur-unsur sebagai suatu perjanjian yang dapat menimbulkan perikatan yang 

bersumber dari perjanjian. Meskipun PPJB tidak diatur dalam KUH Perdata, akan 

tetapi PPJB tersebut sah sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 21 

1. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;  

2. Tidak dilarang oleh Undang-undang;  

3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 

4. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.  

 Perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, apabila dibuat 

secara tertulis maka perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti apabila 

terjadi perselisihan. Untuk memperkuat kepastian dan jaminan hukum bagi para 

pihak, akan lebih baik apabila suatu perjanjian dibuat secara tertulis.  

 Karena itu calon pembeli unit rumah susun perlu meperhatikan PPJB ini juga, 

sebab dalam hal ini konsumen dan developer telah memasuki tahap perjanjian jual 

beli pendahuluan (preliminary purchase). Bila konsumen sudah membayar 

angsuran pertama, ada baiknya meminta draft PPJB untuk dipelajari dahulu 

sebelum menandatanganinya. Konsumen berhak mendapatkan draf PPJB ini 

                                                             
21 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan 

Dengan penjelasan, Bandung.Ikatan alumi, hal. 9. 



 
 
 

37 

 
 

sebelum melanjutkan pembayaran cicilan berikutnya. Jangan mudah percaya bila 

pihak developer menjelaskan bahwa PPJB akan diberikan ke konsumen setelah 

cicilan lunas. Developer demikian layak dipertanyakan kredibilitas dan itikad 

baiknya.  

 Pada dasarnya, isi klausula dalam PPJB wajib merujuk pada ketentuan yang 

termaktub dalam Permen PUPR 11/2019. Pemerintah mengeluarkan Permen PUPR 

dengan maksud menjunjung keadilan kedua belah pihak. 

 PPJB yang dibuat antara developer dengan calon pembeli menunjukkan 

adanya hubungan hukum (hubungan kontraktual) antara developer dengan calon 

pembeli rumah, selanjutnya yaitu adanya akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dan 

ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) untuk mengalihkan 

tanah dan rumah dari developer kepada calon pembeli.22 

 Dokumen PPJB merupakan dokumen yang membuktikan adanya hubungan 

hukum antara developer dengan calon pembeli, dimana developer mengikatkan diri 

untuk menjual tanah dan/atau rumah kepada calon pembei. Sedangkan calon 

pembeli sebagai konsumen membeli tanah dan/atau rumah dari developer dengan 

kewajiban untuk membayar harga jualnya dalam bentuk baik dengan pembayaran 

uang muka (down payment) dan sisanya akan diselesaikan sesuai dengan apa yang 

telah disepakati dalam PPJB.  

 

 

                                                             
22 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Bandung, Citra 

Aditya Bakti, 2008, hal.83-84. 
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 2.1.2.4 Pedoman Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ditinjau Dari 

KepMenpera No. 11/KPTS/1994  

 Rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat 

dipasarkan melalui sistem pemesanan dengan cara jual-beli pendahuluan melalui 

perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun. Pada saat pemesanan, calon 

konsumen menerima dan menandatangani surat pesanan yang disiapkan oleh 

perusahaan developer atau perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman. 

Menurut Kepmenpera 11/1994, surat pesanan tersebut sekurang-kurangnya berisi 

hal-hal sebagai berikut: 

a)     nama dan/atau nomor bangunan dan satuan rumah susun yang dipesan; 

b)     nomor lantai dan tipe satuan rumah susun; 

c)     luas satuan rumah susun; 

d)     harga jual satuan rumah susun; 

e)     ketentuan pembayaran uang muka; 

f)     spesifikasi bangunan; 

g)     tanggal selesainya pembangunan rumah susun; 

h)     ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima persyaratan 

dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani dokumen-

dokumen yang dipersiapkan oleh developer. 

  Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

penandatanganan surat pesanan tersebut, pemesan dan developer harus sudah 

menandatangani PPJB, yang antara lain memuat penjelasan mengenai obyek yang 

akan diperjualbelikan. Obyek yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan 

pembangunan perumahan dan permukiman kepada pembeli adalah hak milik atas 
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satuan rumah susun, yang meliputi pula bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama berikut fasilitasnya di lingkungan rumah susun tersebut sesuai dengan nilai 

perbandingan proporsional dari satuan rumah susun yang bersangkutan. Rumah 

susun yang akan dijual wajib memiliki izin-izin yang diperlukan seperti izin lokasi, 

bukti penguasaan dan pembayaran tanah, dan izin mendirikan bangunan. 

  Apabila pemesan lalai menandatangani perjanjian perikatan jual beli dalam 

jangka waktu tersebut, maka perusahaan pembangunan perumahan dan 

permukiman dapat tidak mengembalikan uang pesanan. Itu pun dengan ketentuan 

bahwa kelalaian tidak berada pada pihak pengembang/developer. Jadi, mengenai 

besaran uang yang dipotong apabila ada pembatalan jual beli bergantung pada 

kesepakatan para pihak, dalam hal ini developer dan pemesan rumah susun. 

  Bagi pemesan rumah susun, salah satu kewajibannya menurut Kepmenpera 

11/1994 adalah membaca, memahami dan menerima syarat-syarat dan ketentuan 

dari surat pesanan dan pengikatan jual beli serta akan tunduk kepada syarat-syarat 

dan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perhimpunan Penghuni, dan dokumen-

dokumen lain terkait, serta bahwa ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan 

dokumen-dokumen tersebut mengikat pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 5 UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen 

berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan. Jadi, seharusnya sebelum menandatangani PPJB pemesan membaca 

terlebih dahulu isi dari PPJB tersebut. Penandatanganan PPJB tersebut 

menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju untuk mengikatkan diri pada 
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perjanjian tersebut, sehingga PPJB tersebut berlaku seperti undang-undang bagi 

pembeli dan juga penjual.23 

 

 2.1.2.5 Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah ditinjau dari 

PerMen PUPR No.11/2019  

 Sistem perjanjian pendahuluan jual beli adalah rangkaian proses kesepakatan 

antara setiap orang dengan pelaku developer dalam kegiatan pemasaran yang 

dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual 

beli sebelum ditandatangani akta jual beli.  

 Ruang lingkup PerMen PUPR No. 11/2019 meliputi sistem PPJB yang terdiri 

atas :  

1. Pemasaran  

2. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli  

 Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran rumah tinggal atau rumah 

deret pada saat dalam tahap proses pembangunan dan sebelum pembangunan 

dilaksanakan. Pemasaran harus memuat informasi pemasaran yang benar, jelas dan 

menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada.  

 Pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran harus memiliki paling 

sedikit :  

a. kepastian peruntukan ruang; 

b. kepastian ha katas tanah; 

c. kepastian status penguasaan Rumah; 

d. perizinan pembangunan perumahan atau rumah susun; dan 

                                                             
23 Shanti, Racmadsyah,SH.H., PPJB Tentang Rusunami, https://www.hukumonline.com 

/klinik/detail/ulasan/lt4c5ba2076b60d/ppjb-tentang-rusunami/; diakses 15 Desember 2019 
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e. Jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga 

penjamin. 

 Pelaku Pembangunan wajib menjelaskan kepada calon pembeli mengenai 

materi muatan PPJB yang dilakukan pada saat pemasaran, apabila tanah dan/atau 

bangunan menjadi agunan, pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon 

pembeli. 

 Pembayaran yang telah dilakukan oleh calon pembeli kepada developer pada 

saat pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga rumah. Developer yang 

telah menerima pembayaran pada saat pemasaran harus menyampaikan informasi 

mengenai :  

a. jadwal pelaksanaan pembangunan; 

b. jadwal penandatanganan PPJB dan akta jual beli; dan  

c. jadwal serah terima rumah. 

 Devloper dapat melakukan kerjasama dengan agen pemasaran atau penjualan 

untuk melakukan pemasaran. Developer bertanggung jawab atas informasi 

pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen pemasaran 

atau penjualan.  

 Dalam hal developer lalai memenuhi jadwal pelaksanaan pembangunan maka 

calon pembeli dapat membatalkan  pembelian rumah tinggal, rumah deret atau 

rumah susun. Apabila calon pembeli membatalkan maka seluruh pembayaran yang 

diterima developer harus dikembalikan sepeuhnya kepada calon pembeli.  

 Apabila pembatalan bukan disebabkan oleh kelalaian developer, maka 

developer mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli 

dengan dapat memotong 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang telah 
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diterima oleh developer ditambah atas biaya pajak yang telah diperhitungkan. 

Pengembalian pembayaran atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran setelah 

diperhitungkan dengan pemotongan dilaksanakan paing lambat 30 (tiga puluh) hari 

kalender sejak surat pembatalan ditandatangani, apabila pengembalian pembayaran 

tidak terlaksana maka developer dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per-mill) per 

hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pebayaran yang 

harus dikembalikan.  

 PPJB dilakukan setelah developer memenuhi persyaratan kepastian atas:  

a. status kepemilikan tanah; 

b. hal yang diperjanjikan ; 

c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan; 

d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen). 

 PPJB dilakukan sebagai kesepakatan jual beli antara developer dengan calon 

pembeli pada tahap proses pembangunan rumah. Calon pembeli berhak 

mempelajari PPJB sebelum ditandatanganinya paling kurang 7 (tujuh) hari kerja 

yang kemudian ditandatangani oleh calon pembeli dan developer dihadapan notaris.   

 Pembatalan pembelian rumah setelah penandatanganan PPJB karena 

kelalaian developer maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus 

dikembalikan kepada pembeli. Namun apabila pembatalan pembelian rumah 

setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pembeli maka :  

a. Jika pembayaran telah dilakukan pembeli paling tinggi 10% (sepuluh persen) 

dari harga transaksi, keseuruhan pembayaran menjadi hak developer; 



 
 
 

43 

 
 

b. jika pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10 (sepuluh persen) dari 

harga transaksi, developer pembangunan berhak memotong 10 (sepuluh 

persen) dari harga transaksi.  

 

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan 

 2.1.3.1 Pengertian Kepailitan 

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk 

melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. 

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi 

keuangan (financial distress) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. 

Sedangkan kepailitan  merupakan  putusan  pengadilan  yang  mengakibatkan  sita 

umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada  maupun yang akan 

ada dikemudian hari.24 

Dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah 

pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah faillite artinya pemogokan 

atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau 

berhenti membayar utangnya disebut dengan Le Faille. 

Di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang mempunyai arti 

ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

digunakan istilah to fail dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah failire.25 

Dalam Bahasa Indonesia sehari-hari sering dipakai “bangkrut” sedangkan 

dalam sistem hukum Common Law terkadang digunakan juga istilah Insolvency. 

                                                             
24 Hadi  Subhan,  Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norama,  dan  Praktik  di  Pengadilan, (Jakarta: 

Kencana, 2014), hal. 1. 
25 Zainal  Asikin,  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia,  (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2001), hal.27. 
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Istilah Insolvency dimaksudkan sebagai suatu ketidaksangupan membayar utang 

ketika utangnya itu jatuh tempo pada saat bisnis dari debitor akan kolaps. 

Di negara-negara yang berbahasa Inggris, untuk pengertian pailit dan 

kepailitan dipergunakan istilah “bankrupt” dan  “bankruptcy”. Sementara yang 

dimaksud dengan istilah bankruptcy adalah status hukum dari debitur yang sangat 

khusus, status mana ditetapkan oleh Pengadilan. 26  

Menurut Sutarno kepailitan adalah lembaga perdata Eropa sebagai realisasi dari dua 

asas pokok dalam hukum perdata Eropa yag tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 

1132 KUH Perdata.27 

Pasal 1131 : “Menetapkan bahwa semua harta kekayaan debitur (si berutang) 

baik benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk semua perikatan-perikatan 

pribadinya.” 

Pasal 1132  : “Menetapkan bahwa benda-benda milik debitur tersebut menjadi 

jaminan bersama-sama bagi para krediturnya (si piutang) dan hasil penjualan 

benda-benda milik dbitur itu dibagi menurut kesimbangan (proposional) yaitu 

menurut besar kecilnya tagihan kreditor masing-masing kreditor, kecuali apabila 

diantara kreditor ada alasan-alasan untuk didahulukan.” 

Perlu diketahui bahwa dalam KUH Perdata tidak dikenal istilah Debitor dan 

Kreditor tetapi dipakai istilah pihak berutang (schuldenaar) dan pihak berpiutang 

(schuldeischer). Menurut Pasal 1235 KUH Perdata  jo Pasal 1234 dan Pasal 1239 

KUH Perdata, Schuldenaar adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat 

                                                             
26 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007), Cet.Ketiga, Citra Aditya, Bandung, 2008, hal.189. 
27 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta:Bandung, 2003, hal.341. 
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sesuatu atau tidak berbuat  sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan 

itu timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, schuldenaar disebut debitor, sedangkan shuldeischer 

disebut kreditor.28 

Dalam hal seorang debitor tidak membayar utangnya secara sukarela,   maka   

kreditor   akan   menggugat   debitor   secara   perdata ke Pengadilan Negeri yang 

berwenang dan seluruh harta debitor akan  menjadi sumber pelunasan utangnya 

kepada kreditor tersebut. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta 

kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para 

kreditor akan berlomba dengan segala cara, untuk mendapatkan pelunasan 

tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi 

pembayaran karena harta debitor telah habis. Hal ini sangat tidak adil dan 

merugikan. Berdasarkan alasan tersebut timbulah lembaga kepailitan yang 

mengatur  tata  cara   yang  adil  mengenai  pembayaran tagihan-tagihan kreditor.29 

Pasal 1132 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki 

kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan oleh Undang-

Undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada 

kreditor-kreditor lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1133 dan Pasal 1134 

KUH Perdata. Hal ini berarti terdapat kreditor tertentu yang diberi kedudukan lebih 

tinggi dari pada kreditor lainnya. Dalam hukum, kreditor-kreditor tertentu yang 

didahulukan itu disebut kreditor preferen atau secured creditors, sedangkan 

kreditor- kreditor lainnya itu disebut kreditor konkuren atau unsecured creditors. 

                                                             
28 Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih Dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum    Kepailitan, 

Analisis Hukum perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan, (Bandung: Keni 

Media, 2012), hal.22. 
29 Ibid, hal.19  
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Meskipun Undang-Undang di dalam KUH Perdata telah mengatur tingkat 

prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para  kreditor namun hal 

tersebut belumlah cukup. Masih diperlukan pengaturan mengenai siapa yang akan 

melakukan pembagian itu dan bagaimana cara pembagiannya. Hal-hal seperti ini 

lah yang berusaha diakomodir oleh lembaga hukum kepailitan. 

Lembaga kepailitan merupakan pengaturan lebih lanjut dari apa yang diatur 

dalam Pasal 1131 junto 1132 KUH Perdata (BW) mengenai prinsip  paritas  

creditorium  dan  prinsip  pari  pasu  prorata  parte. 

Keputusan tentang pailitnya debitur haruslah berdasarkan keputusan  

pengadilan, dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan  Niaga yang diberikan kewenangan 

untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampua debitur. 

Keputusan pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga 

perihal ketidakmampuan seorang debitur itu dapat diketahui oleh umum. Seorang 

debitur tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari  pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

Jadi kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan 

keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum 

atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan 

pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan 

semua kreditur, yang dilakukan dengan   pengawasan   pihak   yang   berwenang, 

sehingga sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk:30 

a. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara 

perorangan. 

                                                             
30 Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

(Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 1. 
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b. Ditujukan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi 

debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. 

Kepailitan menurut Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU adalah  “sita umum atas  

semua  kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya dilakukan 

oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur dari 

kepailitan yaitu :31  

1. Sita umum. Sita umum adalah penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh 

harta debitor pailit. 

2. Terhadap kekayaan debitor pailit. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan itu 

terhadap harta bukan terhadap pribadi debitor. 

3. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dengan demikian, sejak saat 

pernyataan pailit debitor pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan 

menguasai hartanya. 

4. Terhadap hakim pengawas. Tugas utama hakim pengawas dalam kepailitan 

debitor yang bersangkutan adalah melakukan pengawasan atau pengurusan 

dan penguasaan harta debitor pailit oleh kurator. 

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas 

creditorium dan prinsip pari passu prorate parte dalam rezim hukum harta 

kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua 

kekayaan debitor baik yang berupa barang  bergerak  ataupun  barang  tidak  

bergerak  maupun  harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang 

                                                             
31 Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung : 

P.T Alumni, 2006), hal. 21. 
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di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban 

debitor.32 

Sedangkan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan 

tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus 

dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor 

itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima 

pembayaran tagihannya. 33 

Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus 

didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan, baik atas permohonan sendiri 

secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selama 

debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan 

masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. 

Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi 

perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-

utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan dan eksekusi harta 

kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditur-krediturnya. 

Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitur, 

harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi-bagi secara 

seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian 

pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitur saja, tidak 

termasuk status dirinya.34  

                                                             
32 Rudhy A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang,(Bandung : Alumni, 2001), hal.168. 
33 Ibid, hal.168. 
34 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),  

hal. 12. 
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2.1.3.1.1 Asas-Asas Kepailitan 

 UUK-PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa  keberadaan   

Undang-Undang  ini  berdasarkan  pada   sejumlah asas-asas kepailitan 

yakni:35 

1. Asas Keseimbangan 

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan 

perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 

kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan 

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga 

kepailitan oeh kreditur yang tidak beritikad baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha 

 Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan 

perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. 

3. Asas Keadilan 

 Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa 

ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para 

pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah 

terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan 

pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak 

mempedulikan kreditur  lainnya. 

4. Asas Integrasi 

 Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian 

                                                             
35 Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, Dalam Perkara-Perkara Kepailitan, 

(Bandung : PT. Refika Aditama,  2007), hal.25-26 
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bahwa sistem hukum materilnya merupakan   suatu kesatuan yang utuh 

dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 

 

 2.1.3.1.2  Syarat-Syarat Kepailitan 

Salah satu hal yang baru dan merupakan “andalan” dari Undang – Undang 

Kepailitan adalah diintrodusirnya pengadilan khusus, hakim – hakim khusus untuk 

memeriksa dan memutuskan perkara – perkara di bidang perniagaan, tetapi tidak 

terbatas perkara kepailitan.36 Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari 

peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa:37 

a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan 

b. perkara – perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata 

yang berlaku secara umum, yaitu hukum acara perdata yang berdasarkan atas 

Herzien Inladsch Reglement (HIR) atau Rechreglement Voor de Buitengewesten 

(RBG), kecuali untuk hal yang ditetapkan lain oleh Undang – Undang Kepailitan. 

Seseorang atau suatu badan hukum yang hendak mengajukan permohonan 

pernyataan pailit harus mengetahui syarat – syarat yang harus dipenuhi terlebih 

dahulu. Apabila syarat – syarat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat yang telah 

ditentukan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit tersebut tidak akan 

dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.38 

                                                             
36 Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), 

hal. 18. 
37 Imran Nating, S.H.,M.H. Edisi Revisi : Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan 

dan Pemberesan Harta Pailit, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010) , hal.3. 
38 Sutan Remi Sjahdeini, Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, hal. 52 



 
 
 

51 

 
 

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa:  

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit 

dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih 

kreditornya.” 

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa 

permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika persyaratan kepalitan tersebut di 

bawah ini telah dipenuhi:39 

1. Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur; dan 

2. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih.  

Mengenai syarat kreditor, menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah paling 

sedikitnya mempunyai dua kreditor. Syarat ini dikenal dengan concursus 

creditorum yaitu dimana para kreditor harus bertindak secara bersama-sama. Syarat 

ini tidak ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissementsverordening yaitu suatu 

sitaan secara menyeluruh atas segala harta benda daripada si pailit. 

Pengertian kreditor yang dimaksud adalah kreditor baik konkuren maupun 

sepratis/ preferen. Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-

PKPU. Khusus mengenai kreditor separatis maupun kreditor preferen, mereka 

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailita tanpa kehilangan hak agunan atas 

kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk 

                                                             
39 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (Jakarta:  PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), hal.15. 
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didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor 

adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU yaitu orang yang 

mempunyai   piutang   karena   perjanjian   atau undang-undang yang dapat ditagih 

di muka pengadilan.  

Pengertian utang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, yaitu: 

“kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik 

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung  maupun 

yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian 

atau Undang- undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi 

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 

debitor”. 

Syarat hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian 

yang berbeda. Hutang yang telah jatuh waktu adalah hutang yang dengan 

lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, 

menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor dapat menagihnya.40 Tetapi 

terdapat pengecualian dalam hal tersebut,bahwa meskipun belum jatuh waktu tetapi 

hutang tersebut telah dapat ditagih karena salah satu dari peristiwa-peristiwa yang 

disebut  events  of  default,  asal  klausul  tersebut  dicantumkan dalam perjanjian. 

Klausul tersebut memberikan hak kepada kreditor untuk menyatakan nasabah 

debitor in-default (cidera janji) apabila salah satu peristiwa (event) yang tercantum 

dalam events of default itu terjadi. Peristiwa tersebut bukan saja mengakibatkan 

nasabah debitor cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada kreditor untuk 

seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (debitor tidak berhak lagi 

                                                             
40 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., hal.56. 
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menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan 

hak kepada kreditor untuk menagih kredit yang telah digunakan.41 

Pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”, menurut 

Penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena 

diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, 

pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan 

pengadilan, arbiter, atau mahelis arbitrase. 

Cara menentukan “utang telah dapat ditagih” menurut Pasal 1238 KUH 

Perdata ialah bahwa pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat 

teguran (somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi 

waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah  jangka waktu yang telah 

ditentukan tersebut si debitor belum juga melunasi utangnya, maka debitor 

dianggap lalai, berarti utang debitor telah dapat ditagih. 

Dalam hal debitor tidak melunasi utangnya kepada kreditor, meskipun utang 

tersebut relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset perusahaan, sangat 

dimungkinkan diajukannya pailit terhadap debitor oleh Pengadilan Niaga. 

 

2.1.3.1.3  Akibat Putusan Pailit 

Akibat yuridis jika debitor dipailitkan diatur dalam Bab II Bagian Kedua UUK-

PKPU yaitu sebagai berikut:42 

a. Akibat kepailitan terhadap harta kekayaan. Pasal 21 UUK-PKPU 

                                                             
41 Ibid, hal. 57-58. 
42 Isis Ikhwansyah Sonny Dewi Judiasih Dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum    Kepailitan, Analisis 

Hukum perselisihan, Keni Media, 2012, hal. 26 
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menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat 

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama 

kepailitan. Ketentuan ini menunjukan bahwa kepailitan itu mengenai harta 

debitor dan bukan meliputi diri debitor . 

b. Akibat terhadap transfer dana. Pasal 24 ayat 3 UUK-PKPU mengatur bahwa 

apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana 

melalui bank atau lembaga selain bank ada tanggal putusan dimaksud, 

transfer tersebut wajib diteruskan. 

c. Akibat terhadap perikatan debitor sesudah ada putusan pernyataan pailit. 

Apabila sesudah debitor dinyatakan pailit kemudian timbul perikatan, maka 

perikatan debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harga pailit, kecuali 

perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian ditentukan dalam 

Pasal 25 UUK-PKPU. 

d. Akibat terhadap hukuman kepada debitor. Kemungkinan setelah dinyatakan 

pailit, debitor mendapatkan hukuman badan yang tidak berkaitan dengan 

masalah kepailitan. Dalam hal demikian, Pasal 25  ayat 2 UUK-PKPU 

menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum 

terhadap harta pailit. 

e. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Dengan adanya putusan 

pernyataan pailit, mereka yang selama berlangsungnya kepailitan melakukan 

tuntutan untutk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang 

ditujukan terhadap debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan 

mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan Pasal 27 UUK-PKPU diatas 

mengandung arti bahwa mereka yang merasa sebagai kreditor apabila 
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bermaksud melakukan tuntutan prestasi kepada harta pailit, harus 

mendaftarkan piutangnya itu untuk dicocokkan dalam verivikasi. Hal itu 

kembali menegaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit segala tuntutan 

berkaitan dengan harta pailit harus didaftarkan kepada kurator. 

f. Akibat hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). 

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 UUK-PKPU maka diketahui bahwa 

dengan adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan segala penetapan 

pelaksanaan pengadilan terhadap sebagian dari kekayaan debitor yang telah 

dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada 

suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan 

menyandera debitor  (Pasal 31 ayat 1 UUK-PKPU). 

g. Akibat kepailitan terhadap penyanderaan. Penyanderaan (gizeling) adalah 

tindakan penahanan terhadap debitor agar mau melunasi hutangnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 31 ayat 3 UUK-PKPU menyebutkan 

bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 93 UUK-PKPU 

Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah 

pernyataan pailit diucapkan.  

h. Akibat kepailitan terhadap uang paksa (Dwangsom) Pasal 32  UUK-PKPU 

menyebutkan bahwa selama kepailitan tidak dikenakan uang paksa.  Menurut  

penjelasan Pasal 32 UUK-PKPU uang  paksa yang dimaksud mencakup uang 

paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. 

i. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Kemungkinan sebelum 

pernyataan pailit, debitor membuat suatu perjanjian timbal balik dengan 

pihaik lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 36 UUK-PKPU mengatur 
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hal-hal sebagai berikut : 

1. pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta 

kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kepastian 

pelaksanaan perjanjian tersebut. Pihak yang bersangkutan dan Kurator 

dapat membuat kesepakatan mengenai jangka waktu pelaksanannya. 

2. apabila kesepakatan jangka waktu tersebut tidak tercapai maka  hakim 

pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud. 

3. apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kurator tidak 

memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan 

perjanjian maka : 

a. perjanjian berakhir. 

b. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan  debitor dapat 

menuntut kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren. 

4. apabila kurator menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan 

perjanjian, kurator wajib memberikan jaminannya atas kesanggupan 

untuk melaksanakan perjanjian dimaksud. 

5. ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk  perjanjian yang 

mewajibkan debitor melakuakn sendiri perbuatan yang diperjanjikan. 

j. Akibat kepailitan terhadap perjanjian sewa menyewa. Kemungkinan sebelum 

dinyatakan pailit, debitor telah menyewa suatu barang kepada pihak lain. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UUK-PKPU : 

1. Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian  sewa, 

dengan syarat pemberitahuan penghentian perjanjian sewa tersebut 

dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan 
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setempat. 

2. Untuk melakukan penghentian perjanjian sewa menyewa tersebut harus 

dilakukan pemberitahuan menurut perjanjian atau kelaziman dalam 

waktu paling singkat 90 hari. 

3. Apabila uang sewa telah dibayar dimuka maka perjanjian sewa tidak 

dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang 

telah dibayar uang sewa tersebut. 

4. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang 

harta pailit. 

k. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Ketentuan pasal 39 UUK-PKPU 

mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Dari 

ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang  bekerja pada debitor dapat 

memutuskan pemutusan hubungan kerja. Di pihak lain, kurator dapat 

memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut 

persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

l. Akibat kepailitan terhadap harta warisan. Kemungkinan selama kepailitan, 

debitor memperoleh warisan. Mengenai hal tersebut Pasal 40 UUK-PKPU 

mengaturnya dan menyebutkan bahwa warisan yang telah jatuh kepada 

debitor selama kepailitan, oleh kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila 

harta warisan tersebut menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima 

warisan dimaksud, kurator memerlukan izin hakim pengawas. 
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2.1.3.1.4   Tujuan Hukum Kepailitan 

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah:43 

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka 

sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan 

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

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan 

debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka 

dapat memenuhi tagihan- tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum 

Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131  KUH Perdata. 

Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para 

kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. 

Tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang 

lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor 

yang lemah. 

2. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik 

diberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh 

pembebasan hutang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang 

debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari hutang-

hutangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap 

harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau 

dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya 

kepada para kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk 

melunasi hutang- hutang tersebut. Kepada debitor tersebut diberikan 

                                                             
43 Ibid, hal.29. 



 
 
 

59 

 
 

kesempatan financial fresh start dan dapat memulai  kembali melakukan 

bisnis tanpa dibebanin dengan hutang- hutang dari masa lalu. Financial fresh 

start hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan 

kepada debitor badan hukum. Bagi perusahaan yang pailit, jalan keluar yang 

dapat ditempuh ialah dengan membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu 

setelah likuidasi berakhir. Menurut UUK-PKPU, financial fresh start tidak 

diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun badan hukum 

setelah tindakan likuidasi, dan hal tersebut berarti likuidasi, dan hal tersebut 

berarti bahwa debitor tersebut harus membereskan hutang-hutangnya yang 

belum lunas. 

Menurut Rudhy Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk 

mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai 

cara agar debitor membayar utangnya.44 

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi sebagai realisasi 

dari tanggungjawab debitor terhadap dan atas perikatan-perikatan yang 

dilakukann sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1131 dan 1132 KUH 

Perdata.      

Kepailitan itu sendiri dapat mencakup :45 

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa 

pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset. 

2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas 

kekayaannya yang termasuk harta kekayaan. 

                                                             
44 Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum 

Kebangkrutan, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996), 

hal.1. 
45 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1998), hal.190-191. 
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 2.1.3.1.5 Actio Pauliana 

UUK-PKPU tidak secara tegas memberikan definisi mengenai apa yang 

dimaksud dengan Actio Pauliana, namun apabila disimak undang-undang ini 

memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Actio Pauliana adalah 

pembatalan atas segala perbuatan debitur yang telah dinyatakan pailit yang 

merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit 

ditetapkan.46 

Menurut Sutan Remy Syahdeini, actio pauliana adalah hak yang diberikan 

oleh undang-undang kepada seorang kreditur untuk mengajukan permohonan 

kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk 

dilakukan oleh debitur terhadap kekayaannyayang diketahui oleh debitur perbuatan 

tersebut merugikan kreditur.47     

Pada umumnya seorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut 

kehendak hatinya, namun undang-undang menghendaki bahwa tiap orang yang 

mempunyai utang-utang kepada orang-orang lain harus menjaga jangan sampai 

sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi sebegitu 

berkurang hingga orang-orang yang masih mengutangkan kepadanya akan 

dirugikan. Oleh karena kekayaan seorang menjadi tanggungan untuk segala utang-

utangnya dapat dimengerti bahwa orang-orang yang mengutangkan akan 

merugikan bilamana kekayaan si berutang sedemikian merosotnya hingga tidak 

akan mencukupi lagi untuk melunasi utang-utangnya.48 

Berhubungan  dengan itu maka oleh Pasal 1341 KUH Perdata telah ditetapkan 

                                                             
46 Adriani Nurdin, Actio Paulinana Dalam Perkara Kepailitan, (Tesis Magister Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2003), hal. 60.  
47 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit. hal. 248. 
48 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hal. 119. 
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bahwa tiap orang yang telah mengutangkan kepada seorang (kreditur) adalah 

berhak untuk meminta pembatalan segala perjanjian yang dilakukan oleh si 

berutang (debitur) dengan pengetahuan bahwa ia merugikan orang-orang, 

sedangkan sama sekali tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan itu. 

Tuntutan yang dimajukan kepada Hakim oleh seorang yang mengutangkan 

berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata itu dinamakan Actio Pauliana. Dimuka 

Hakim harus dibuktikan bahwa perbuatan si berutang itu sungguh-sungguh 

merugikan kepada orang-orang yang mengutangkan, lagi pula harus dibuktikan 

bahwa kedua belah pihak mengetahui hal itu. Mengenai perbuatan-perbuatan 

dengan percuma, misalnya pemberian barang (schenking), cukuplah jika orang 

yang mengutangkan itu membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan 

perbuatannya itu tahu bahwa ia merugikan kepada si berutang.  

Jadi tidak perlu dibuktikan bahwa orang yang menerima pemberian itu juga 

tahu bahwa dengan pemberian itu orang yang memberikan barang merugikan 

kepada orang-orang yang mengutangkan kepadanya.49  

Hal yang penting untuk ditekankan disini adalah bahwa perjanjian atas 

perbuatan hukum tersebut bersifat dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. 

Hal ini harus kita kembalikan kepada prinsip dasar dari sahnya suatu perjanjian, 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata junto Pasal 1338 KUH 

Perdata. Ini berarti sepanjang perjanjian dan atau perbuatan hukum yang dilakukan 

tidak menyentuh aspek objektif dari syarat-syarat sahnya perjanjian, maka 

perjanjian tersebut hanya dapat dimintakan pembatalannya, atas dasar tidak 

                                                             
49 Ibid, hal. 120. 
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terpenuhinya syarat kecapakan dan atau tidak kesepakatan. 50 

Lembaga perlindungan hak kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam  

Pasal 1341 KUH Perdata, yang dikenal dengan nama actio pauliana  ini, 

memperoleh peraturan pelaksanannya dalam UUK-PKPU sebagaimana ketentuan 

dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UUK-PKPU. 51 

Pada prinsipnya UUK-PKPU memberikan hak secara adil, baik kepada 

kurator maupun kreditur  untuk membatalkan perjanjian dan atau perbuatan hukum 

debitur pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit dikeluarkan. Bahkan dalam 

hal-hal tertentu, baik kurator maupun tiap-tiap kreditur yang berkepentingan berhak 

untuk meminta pembatalan atas suatu perbuatan hukum yang telah selesai 

dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.  

 Lebih lanjut Pasal 41 UUK-PKPU mengatur sebagai berikut: 

1. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan 

pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit 

yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan 

pernyataan pailit diucapkan ; 

2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 

apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, 

Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan 

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut 

akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur;  

                                                             
50 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, hal. 33. 
51 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., hal. 259 
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3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian 

dan/atau karena undang-undang. 

Bila kita perhatikan Pasal 41 UUK-PKPU tersebut di atas, terdapat 5 syarat 

yang harus dipenuhi agar actio pauliana itu berlaku. Persyaratan tersebut adalah: 

1. Debitur telah melakukan perbuatan hukum; 

2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur; 

3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur; 

4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitur mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan 

kreditur; 

5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut  dilakukan pihak dengan 

siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui 

bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi 

kreditur.52  

Dalam Pasal 42 UUK-PKPU, secara tegas dijabarkan makna yang lebih 

konkrit dari rumusan “perbuatan yang sepatutnya diketahui akan merugikan 

kreditur”  kedalam kriteria dasar yaitu: 

1. Perbuatan hukum yang merugikan kreditur tersebut dilakukan dalam jangka 

waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan; 

2. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib 

dilakukan oleh debitur pailit; 

                                                             
52 Sutan remi Sjahdeini, Op.Cit.,hal. 250. 
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3. Perbuatan hukum tersebut meliputi huruf a sampai huruf g Pasal 42 UUK-

PKPU.53 

 

2.1.3.2  Pengertian Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) 

 Lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan lembaga 

kepailitan merupakan dua lembaga yang saling melengkapi dalam upaya 

pengaturan pembayaran utang. Dua lembaga ini dapat digunakan debitor yang 

mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya. Selain dapat dipergunakan 

Debitor, lembaga tersebut dapat digunakan kreditor, dan instansi yang diberi 

kewenangan oleh undang-undang bertindak untuk dan atas nama kreditor.  

 Di Indonesia, pada awalnya PKPU diatur dalam peraturan kepailitan 

(Faillisments Verrodening S 1905 Nomor 217 jo S 1906 Nomor 348) yang hanya 

diberlakukan terhadap pedagang. Kemudian di tahun 1927 terjadi perubahan yang 

memberi hak kepada Debitor mengajukann PKPU agar dapat melanjutkan 

pembayaran utangnya kepada kreditor secara penuh. Selanjutnya 1938 diadakan 

perubahan kedua yang memungkinkan debitor yang memenuhi syarat permohonan 

PKPU sebagai pendahuluan dari suatu perdamiaan paksa (dwang accord). Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan pembayaran yang lebih besar 

kepada kreditor yang menyetujui perdamaian. 54 

  2.1.3.2.1 Syarat Permohonan PKPU 

 Permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan niaga, baik diajukan oleh 

debitor maupun kreditor harus memenuhi syarat formal dan syarat subtansial. 

                                                             
53 Adriani Nurdin, Op.Cit., hal. 265-266. 
54 Syamsudin M.Sinaga,SH.,MH, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, 2012, hal. 256. 
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Syarat formal berupa kelengkapan berkas perkara termasuk kwitansi pembayaran 

ongkos perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register atau deregister. 

Sedangkan syarat subtansial yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon 

PKPU di persidangan. 

 

2.1.3.2.2 Maksud dan Tujuan Mengajukan Permohonan PKPU  

1. Maksud Mengajukan Permohonan PKPU  

 Maksud Debitor memohon PKPU adalah untuk mengajukan rencana 

perdamian. Rencana perdamaian yang memuat tawaram pembayaran sebagian atau 

seluruh utang kepada kreditor.  

Pasal 222 ayat 2 UUP-PKPU dinyatakan “Debitor yang tidak dapat atau 

memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan mambayar uatang-utangnya yang 

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukann rencana perdamaian yang 

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.” 

 

 Rencana perdamaian tersebut akan dibahas dalam rapat kreditor. Kreditor 

dapat menyetujui, dapat pula menolak. Bila rencana perdamaian disetujui, maka 

berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor. 

Namun bila rencana perdamaian ditolak, maka debitor karena hukum menjadi 

pailit. Dalam hal rencana perdamaian diterima dan disetujui kreditor, maka debitor 

akan membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian 

perdamaian. Namun demikian , bila debitor nyata-nyata tidak mampu membayar 

utang-utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka debitor karena hukum 

otomatis pailit.  

 Untuk kepailitan yang demikian, Debitor tidak dapat mengajukan upaya 

hukum kasasi. Sama halnya dengan rencana perdamian yang ditolak Kreditor. 
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Dalam hal demikian, Debitor juga pailit karena hukum. Oleh karena itu dalam 

menyusum rencana perdamaian, debitor harus dapat menyakinkan kreditor bahwa 

dia benar-benar sanggup melaksanakan segala hal yang dituangkan dalam rencana 

perdamian. Sanggup membayar utang-utangnya. Bukan hanya rencana perdamian 

untuk mengulur-ulur waktu untuk membayar. Apabila debitor dari awal sudah 

berniat untuk mengulur-ulur waktu, maka keinginan yang demikian tidak sesuai 

dengan tujuan PKPU. 

 Dalam membicaran rencana perdamaian tidak selalu berjalan mulus. 

Lamanya pembahasan tentang rencana perdamaian bisa berakibat pada pemungutan 

suara (voting). Voting adalah merupakan upaya terakhir apabila musyawarah 

mufakat tidak tercapai.  

2. Tujuan permohonan PKPU  

     1. Menghindari pailit 

     2. Memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan usahanya, tanpa adanya     

desakan untuk melunasi utang-utangnya.  

3.  Menyehatkan usahanya.  

 

 2.1.3.2.3 Yang Dapat Mengajukan Permohonan PKPU  

 UUK-PKPU memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk 

mengajukan permohonan PKPU. Pihak yang berkepentingann adalah:55 

1. Debitor; dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi 

penawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada kreditor 

                                                             
55 Ibid, hal264 
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karena debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan 

membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.  

2. Kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Kreditor 

memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya 

yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,, oleh karena itu kreditor memberi 

kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian yang 

meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utangnya.  

3.      Bank Indonesia, dalam hal debitornya adalah Bank. 

4.    Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal ini debitornya adalah perusahaan 

efek, bursa efek. Lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpan 

dan penyelesaian.  

5. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahan asuransi, 

perusahaan reasuransi; dana pensiun, atau Badan usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang kepentingan publik.  

 

 2.1.3.2.4 Status Perjanjian dengan adanya PKPU  

1.  Perjanjian Timbal Balik  

 Apabila pada saat putusan PKPU diucapkan terjadi perjanjian timbal balik 

yang belum atau baru sebagian dipenuhi maka pihak yang mengadakan perjanjian 

dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian 

tentang kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati 

oleh pengurus dan pihak tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai 

jangka waktu, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktunya. Jika 

dalam jangka waktu yang ditetapkan pengurus tidak memberikan jawaban atau 
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tidak bersedia melanjutkan pelaksananan perjanjian timbal balik, maka perjanjian 

berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren.  

 Namun, jika pihak pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus 

harus memberikan jaminan atas kesanggupannya. Hal ini tidak berlaku terhadap 

perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang 

diperjanjikan. 

2. Perjanjian Penyerahan Benda 

 Apabila di dalam perjanjian timbal balik telah diperjanjikan penyerahan 

benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu tertentu dan sebelum 

penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPUS, maka perjanjian 

penyerahan benda menjadi hapus. Dalam hal pihak lawan merasa dirugikan karena 

penghapusan perjanjian, maka ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren 

untuk memperoleh ganti rugi karena penghapusan perjanjian, maka pihak lawan 

wajib membayar kerugian. 

3.Perjanian Sewa Menyewa  

 Apabila Debitor telah menyewa suatu benda, debitor dengan persetujuan 

pengurus dapat menghentikan peranjian sewa menyewa dengan syarat 

pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai 

dengan adat kebiasan setempat. Dalam hal melakukan penghentian perjanjian sewa, 

harus juga memperhatikan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut 

kelaziman, dengan syarat bahwa jangka waktu 90 hari adalah cukup. Namun 

perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka 

waktu sewa apabila telah dibayar uang sewa dimuka. Sejak hari putusan PKPU 

diucapkan, maka uang sewa merugikan utang harus debitor. 
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4. Perjanjian Kerja 

 Debitor berhak memutuskan hbungan kerja dengan karyawannya segera 

setelah putusan PKPU diucapkan. Namun, harus memperoleh persetujuan pengurus 

dan harusmemperhatikan jangka waktu menuurut persetjuan  atau menurut undang-

undang. Hubungan kerja dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling lambat 45 

hari sebelumnya. Sejak mulai berlakunya PKPU, maka gaji dan biaya lain tersebut 

menjadi utang harta debitor.  

 2.1.3.2.5 Akibat Hukum Putusan PKPU  

 Akibat hukum atas putusan PKPU berdasarkan UUK-PKPU yaitu : 56 

1. Debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atas harta kekayaannya 

tanpa persetujuan pengurus, apabila debitor melanggar maka pengurus berhak 

melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitor tidak 

dirugikan karena tindakan debitor, diatur dalam Pasal 240 ayat 1 UUK-PKPU 

2. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya kepada semua 

kreditor bersama-sama  menurut sumbangan piutang masing-masing  , diatur 

dalam Pasal 242 ayat 1 UUk-PKPU. 

3. Semua eksekusi yang telah dimulai, ditangguhkan (Pasal 242 ayat1) 

4. Semua sita yang telah diletakan gugur, diatur dalam Pasal 242 ayat 2 UUK-

PKPU 

5. Debitor yang disandera dilepaskan (Pasal 242 ayat 2) 

6. Semua eksekusi dan sita atas benda yang dijamin dengan gadai, jaminan 

fidusia, hak tanggungan, hipotek dan hak tanggungan atas kebendaan lainnya 

gugur (Pasal 242 ayat 3) 

                                                             
56 Ibid, hal 269 – 271. 
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7. Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai 

hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan 

Pengurus (pasal 243 ayat 3) 

8. PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan gadai. Jaminan 

fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya 

(Pasal 244 huruf a) 

9. PKPU tidak berlaku terhadap tagihan biaya pemeliharaan, pengawas atau 

pendidikan yang harus dibayar (Pasal 244 huruf b). 

10. PKPU tidak berlaku terhadap tagihan yang di istimewakan terhadap benda-

benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang 

tidak tercakup pada huruf b (pasal 244 huruf c). 

11. Pembayaran utang tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut 

dilakukan kepada semua kreditor secara proposional (Pasal 245). 

12. Semua sita dan eksekusi atas harta yang dibebani hak agunan atau hak 

istimewa maupun yang tidak dibebani, ditangguhkan (Pasal 246). 

13. Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainyaa PKPU, tidak dapat 

diperjumpakan (Pasal 248 ayat 2). 

14. Debitor dapat mengakhiri hubungan sewa menyewa (Pasal 251) 

15. Debitor berhak memutuskan hubungan kerja (Pasal 252) 

16.  PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung  

         (Pasal 254). 
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 2.1.3.3 Perbedaan dan Persamaan Kepailitan dan PKPU  

 Kepailitan dan PKPU adalah dua lembaga yang mempunyai persamaan dan 

perbedaan :  

1.  Perbedaan  

a. Kepailitan merupakan sita umum dan sita eksekusi terhadap seluruh harta 

debitor, sedangkan PKPU merupakan moratorium pembayaran utang. 

b. Kepailitan membawa konsekuensi yang tidak memuaskan, baik bagi 

kreditor maupun bagi debitor. Karena pembayar utang kepada kreditor atas 

hasil penjual budel pailit persentasenya rata-rata 18,5% persen57, 

sedangkan PKPU diupayakaan pembayaran maksimal dan memuaskan, 

baik bagi kreditor maupunn debitor.  

c. Sikap kreditor kepailitan, lebih baik menerima jumlah pembayaran yang 

sedikit tapi cepat, ketimbang pembayaran besar tapi lambat, sedangkan 

sikap kreditor PKPU lebih baik menerima pembayaran penuh walaupun 

lambat.  

d. Dalam kepailitan, dimungkinkan perusahaan debitor yang prosektif 

dilanjutkan (going concern), sedangkan dalam PKPU, debitor diberi 

kesempatan untuk melanjutan segala usahanya tanpa desakan-desakan dari 

kreditor untuk membayar.  

e. Proses kepailitan dapat diakhiri dengan likuidasi, sedangkan PKPU adalah 

penyehatan kembali perusahaan debitor.  

                                                             
57 Ibid, hal. 275. 
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f. Dalam putusan pailit ditunjuk seorang hakim pengawas dan diangkat 

seorang atau lebih kurator, sedangkan dalam putusan PKPU ditunjuk 

seorang hakim pengawas dan diangkat seorang atau lebih pengurus. 

g. Dalam kepailitan, kurator dapat bertindak sendiri melakukan pengurusan 

dan pemberesan budel pailit, sedangkan dalam PKPU, pengurus bersama-

sama dengan debitor melakukan pengurusan atas perusahaan atau asset 

debitor.  

h. Dalam kepailitan, debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan 

mengalihkan hartanya. Yang berwenang adalah kurator. Sedangkan dalam 

perkara PKPU, debitor tetap berwenang mengurus hartanya bersama 

dengan pengurus dan mengalihkan hartanya dengan persetujuan pengurus. 

i. Permohonan pailit dapat dimintakan oleh debitor, kreditor, kejaksaan 

untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, dalam hal debitor adalah bak; 

Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitornya adalag perusahaan 

efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyipan 

dan penyelesaian; Menteri keuangan dalam hal debitornya adalah 

perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, Dana pensiun, atau Badan 

Usaha Milik Negara yang bergera di bidang kepentingan public. 

Sedangkan permohonan PKPU tidak dapat dimintakan oleh kejaksaan 

untuk kepentingan umum.  

j. Permohonan pailit cukup ditandatangani advokat sebagai kuasa hukum 

pemohon, sedangkan permohonan PKPU harus diteken advokat sebagai 

kuasa hukum debitor dan debitor.  
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2.  Persamaan  

 a.   Putusan kepailitan dan putusan PKPU bersifat difinitif dan serta merta  

(uitvoerbaar bij voorraad) yakni dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

meskipun ada upaya hukum. 

 b. Putusan kepailitan dan putusan PKPU harus diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia dan dua surat kabar harian. 

 

 2.1.3.4 PKPU Melawan Pailit  

 Dalam hal orang perorangan atau badan hukum tidak mau dipailitkan, ia dapat 

mengajukan eksepsi. Eksepsi atau tangkisan (counter) terhadap permohonan pailit 

wajib diajukan pada siding pertama permohonan pailit. Tangkisan yang berupa 

perkara PKPU, merupakan perkara tersendiri. Jadi ada dua perkara yang diperiksa 

pada saat yang bersamaan, yaitu perkara pailit dan perkara PKPU sebagai jawaban, 

tanggapan, atau tangkisan untuk melawan permohonan pailit. Apabila perkara pailit 

dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan, maka perkara PKPU harus 

diputuskan terlebih dahulu.  

 Pasal 229 ayat 3 dan ayat 4 UUP-PKPU :  

“(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penndaan kewajiban 

pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penudaan 

kewajiban pembayar utang harus diputuskan terlebih dahulu. 

(4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah 

adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor, agar diputus 

terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib diajukan pada sidang 

pertama pemeriksaan permohonan pailit.” 
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 Ada 2 (dua)  tahapan dalam proses PKPU yaitu PKPU Sementara dan PKPU 

Tetap. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut:58 

1. PKPU Sementara 

 PKPU Sementara merupakan PKPU pendahuluan yang akan diberikan oleh 

Pengadilan Niaga ketika adanya permohonan PKPU. Baik permohonan 

tersebut diajukan oleh kreditor atau debitor itu sendiri. PKPU Sementara 

berlaku sejak tanggal putusan PKPU Sementara dibacakan dan berlangsung 

maksimal selama 45 hari. 

Dalam putusan PKPU Sementara, pengadilan akan menunjuk 1 orang hakim 

pengawas dan mengangkat 1 atau lebih pengurus untuk melakukan 

pengurusan selama proses PKPU Sementara. 

Segera setelah diangkat berdasarkan putusan pengadilan, pengurus wajib 

untuk mengumumkan putusan PKPU Sementara tersebut dalam Berita 

Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 surat kabar harian. Pengumuman 

tersebut dilakukan sesuai dengan arahan hakim pengawas sebagaimana 

termuat dalam penetapan. 

Pengumuman tersebut memuat undangan yang ditujukan kepada seluruh 

kreditor dari debitor, serta memuat jadwal diadakannya rapat kreditor dan 

rapat permusyawaratan hakim (persidangan). 

Rapat kreditor  dipimpin oleh hakim pengawas dengan dihadiri oleh debitor 

dan/atau kuasanya serta pihak-pihak yang merasa berkedudukan sebagai 

kreditor. Dalam rapat kreditor ini akan dilakukan pencocokan piutang, 

                                                             
58 Fairus Haris, S.H., M.Kn., 2 Tahapan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU),https://bplawyers.co.id/2017/07/10/2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-

pembayaran-utang-pkpu, diakses pada tanggal 10 Desember 2019 

https://bplawyers.co.id/2017/07/10/2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu,%20diakses
https://bplawyers.co.id/2017/07/10/2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu,%20diakses
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pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor apabila ada dan 

penentuan apakah akan diberikan PKPU Tetap atau tidak kepada debitor. 

Jika telah ada rencana perdamaian yang disiapkan debitor, maka pemungutan 

suara dapat dilakukan. Debitor berkewajiban untuk mengajukan rencana 

perdamaian yang memuat rencana pembayaran utang kepada seluruh 

kreditornya. 

Namun jika debitor belum siap dengan rencana perdamaiannya maka debitor 

dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui mekanisme 

PKPU Tetap. 

2. PKPU Tetap 

PKPU Tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari PKPU Sementara. 

Beberapa keadaan yang mendorong terjadinya PKPU Tetap yaitu dikarenakan 

debitor belum siap dengan rencana perdamaiannya atau para kreditor belum dapat 

memberikan keputusan terkait rencana perdamaian yang diajukan. 

Keputusan akan diberikan PKPU Tetap atau tidak kepada debitor harus melalui 

mekanisme pemungutan suara (voting) yang dilakukan oleh seluruh kreditor. 

Dengan perhitungan kuorum sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan”). 

Merujuk kepada ketentuan kuorum dalam Pasal 229 ayat (1) tersebut maka baik 

kreditor konkuren dan kreditor separatis berhak untuk menentukan kelanjutan dari 

suatu proses PKPU. 

Jika berdasarkan hasil voting memenuhi kuorum untuk diberikan PKPU Tetap, 

maka proses dilanjutkan dengan PKPU Tetap. Dengan jangka waktu maksimal 270 

(duaratus tujuhpuluh) hari terhitung sejak putusan PKPU Sementara diucapkan. 
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Namun jika kuorum tidak terpenuhi maka pengadilan harus menyatakan debitor 

pailit. 

Jangka waktu 270 (duaratus tujuhpuluh) hari itu adalah jangka waktu bagi debitor 

dan kreditornya untuk perundingan dan pembahasan terkait rencana perdamaian 

yang akan diberlakukan di antara mereka. Sehingga bukan batasan waktu bagi 

debitor untuk menyelesaikan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. 

Jika setelah jangka waktu PKPU Tetap berakhir belum tercapai kesepakatan atas 

rencana perdamaian yang disampaikan, maka debitor akan dinyatakan pailit oleh 

pengadilan. 

  Dalam praktik, kalau permohonan PKPU berakhir dengan pailit, maka dalam 

register perkara pailit dicatat bahwa perkara berakhir dengan pailit dan dinyatakan 

gugur. Sebaliknya, kalau permohonan PKPU berakhir perdamaian, maka dalam 

register perkara pailit dicatat bahwa perkara tersebut berakhir dengan perdamaian.  

 

2.2. Landasan Konseptual  

1. Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, pengertian perlindungan konsumen  

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan konsumen. 

 2. Konsumen  

Pasal 1 butir 2 UUPK  pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 
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3. Rumah Susun  

Pasal 1 angka 1 UU Rusun,pengertian rumah susun adalah bangunan gedung 

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-

bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah harizonal 

maupun vertikal dengan 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. 

4.       Perjanjian Pengikatan Jual Beli  

 Pasal 1 angka 2 PerMen PUPR mengatur mengenai perjanjian pendahuluan 

jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yag selanjutnya disebut PPJB 

adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk 

melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan 

oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau 

dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang 

dinyatakan dalam akta notaris.  

5. Kepailitan 

Menurut Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU Kepailitan adalah  “sita umum atas  

semua  kekayaan  debitor  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya 

dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana 

diatur dalam undang-undang ini”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN HUKUM  

 

3.1 Metode Dan Jenis Penelitian  

  Istilah “Metode Penelitian” terdiri dari 2 (dua) kata, yakni kata “metode” 

dan kata “penelitian”. Kata “Metode” menurut etimologinya (asal kata) merupakan 

gabungan dari 2(dua) kata, yaitu “meta” yang berarti menuju, mengikuti, sesudah 

dan “hodos” yang berarti jalan, cara, arah, sehingga pengertian dari metode menurut 

etimologinya jalan menuju. Jadi pengertian metode adaah kegiatan ilmiah berkaitan 

dengan suatu cara kerja  (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek 

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. 59 

  Sedangkan kata “Penelitian”berasal dari kata Bahasa inggris, yakni 

research, re yang berarti kembali dan search  yang berarti pencarian, sehingga 

pengertian penelitian menurut etimologi nya adalah  pencarian kembali. Menurut 

Tuckman, penelitian adalah suatu usaha sistemais untuk jawaban ilmiah terhadap 

suatu masalah. Sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah 

tertentu. Jawaban ilmiah adalah rumusan pengetahuan, generalisasi, baik berupa 

teori, prinsip baik bersifat abstrak maupun konkrit yang dirumuskan melalui alat-

alat primernya, yaitu empiris dan analistis. Penelitian ini sendiri bekerja atas dasar 

asumsi, teknik dan metode. 60 

                                                             
59 Rosdy Ruslan, Metode penelitian Publik, PT Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2003, hal.24. 
60 Sarwono Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta, 2006, 

hal.15 
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Soerjono Soekanto melihat istilah metodologi berasal dari kata metode yang 

berarti jalan ke, namun demikian menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan 

kemungkinan – kemungkinan sebagai berikut : 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur61 

Penelitian merupakan langkah penelusuran untuk menemukan kebenaran 

menurut metode ilmu pengetahuan guna pengembangan ilmu pengetahuan itu 

sendiri dan menemukan solusi untuk masalah yang ada pada masyarakat. Penelitian 

hukum yang merupakan cara bagaimana menelusuri ilmu hukum baik dari segi 

substansi hukum maupun respon masyarakat terhadap norma hukum yang tentunya 

harus mempunyai metode sesuai dengan kebutuhan ilmu itu sendiri.62 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis 

normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang memusatkan perhatian 

pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, penelitian kepustakaan yang bersifat analisis terhadap norma 

hukum, dalam arti law as it is written in the books (dalam peraturan perundang-

undangan). 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik 

yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui, memahami dan 

menganalisa tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.  

                                                             
61 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit UI Press, 2007, hal. 3 
62 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law review 

(vol. V No. 3 Maret 2006), Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hal. 96 
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Cara memperoleh data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan 

yakni dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder dengan penelusuran 

literatur yang diperoleh dari perpustakaan Universitas Pelita Harapan, buku, 

peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah, karangan-karangan ilmiah, 

sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik  

  

3.2 Pendekatan Penelitian  

Dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 

3 (tiga) pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ada pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undangan dan peraturan 

lainnya yang berkaitan  dengan kasus yang diangkat.  

2. Pendekatam konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan 

menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari dalam ilmu 

hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian konseptual adalah 

menelaah pandangan-pandanan serjana hukum mengenai doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dan menganalisa kesesuaian teori-teori 

hukum yang  ada tersebut dengan peraturan perundangan yang menjadi 

masalah tersebut. 63 

3. Pendekatan kasus (case approach), pendekatan yang dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dihadapi dan telah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan 

                                                             
63 Agus Budianto, Metodologi, Universitas Pelita Harapan, 2018, hal. 181. 



 
 
 

81 

 
 

hukum tetap. Penulis akan menelaah peraturan undang-undang dan regulasi 

yang berkaitan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

 

3.3  Data /Bahan Hukum  

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi pustaka, berupa buku, 

dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah dan hasil 

penelitian serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah dan objek 

penelitian yang akan diteliti. 

Pada penelitian yuridis normatif, data sekunder sebagai sumber atau bahan 

informasi dapat berupa bahan hukum yang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari   

peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini bahan hukum primer 

yang digunakan adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas; 

3. Undang – Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

5. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); 
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6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi; 

8. Keputusan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  

11/KPTS/1994 tentang Pedoman  Perikatan Jual  Beli  Satuan Rumah 

Susun; 

9. Keputusan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Nomor  

09/KPTS/1995 tentang Pedoman  Pengikatan  Jual  Beli  Rumah; 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli Rumah;dan 

11. Putusan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran           

Utang (PKPU) No. 159/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.JKT/PST –   

tanggal 22 Agustus 2019. 

 

b.  Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer,
 
antara lain buku-buku tentang 

literatur kepailitan, catatan kuliah, karya ilmiah, data hasil penelitian, 

wawancara dengan dosen bidang terkait, makalah dalam seminar, tesis, 

maupun data yang diperoleh dari internet. 

 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder,
 
antara lain kamus 
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mengenai istilah-istilah hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data 

mengenai masalah yang akan dibahas, dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang terkait dengan pemasalahan terhentinya pembangunan rumah susun GER 

kepada narasumber yang menjadi korban pailit, yaitu Bapak Erick Espraga 

Kusuma,  yang  telah  melakukan  beberapa   upaya   hukum   kepada 

developer PT Mahakarya Agung Putera. 

 

 3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data ini berguna unuk mendapatkan data-data 

sebagaimana tersebut diatas dipergunakan teknik pengumpulan data adalah 

dengan cara studi kepustakaan. 

 Tujuan dari studi kepustakaan merupakan jalan pemecahan permasalahan 

penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian 

terhadap bahan primer, sekunder hingga tersier yang terkait dengan 

penelitian. Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan data 

primer yang diperoleh dari salah satu konsumen rumah susun GER.  

 

3.5 Cara Penarikan Kesimpulan 

 Kesimpulan Deduktif adalah kesimpulan yang disusun dengan cara 

menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu dilanjutkan dengan 

menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas, dengan kata lain kita 

sudah mengetahui inti permasalahannya terlebih dahulu kemudian 

menjabarkannya gagasan pendukungnya.  
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Teknik yang digunakan oleh penulis dalam menarik kesimpulan dengan 

menggunakan teknik deduktif yaitu cara dalam memperoleh teori melalui 

data yang dimulai dari konsep yang bersifat umum (undang-undang, ilmu 

hukum dan teori) dan kemudian dibawa dengan data yang bersifat khusus 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Yang 

Telah Ditandatangani Oleh Konsumen Yang Developernya Dinyatakan Pailit  

4.1.1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli PT Mahakarya Agung Putera 

ditinjau dari Undang-Undang Rumah Susun  

Perjanjian pengikatan jual beli dilakukan karena adanya keinginan dari 

calon pembeli untuk membeli/memiliki rumah susun yang belum selesai 

dibangun oleh developer dengan harga yang lebih murah sedangkan pihak 

developer menjual menawarkan/memasarkan rumah susun dengan 

menggunakan gambar dan rencana pembangunan kepada calon konsumen 

untuk mendapatkan dana tambahan dalam pembangunan. 

Penjualan unit Rumah Susun GER yang masih dalam tahap proses 

pembangunan dipasarkan oleh developer seharusnya telah memenuhi 

sekurang-kurangnya adanya kepastian peruntukan ruang ditunjukkan melalui 

surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui oleh permerintah daerah, 

kepastian hak atas tanah dengan ditunjukkan melalui sertipikat Hak Guna 

Bangunan, kepastian status penguasaan rumah susun yang ditunjukan dengan 

adanya ijin mendirikan pembangunan dan jaminan atas pembangunan rumah 

susun dari lembaga penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 2 

UURS.  

Proses jual beli rumah susun sebelum pembangunan rumah susun 

selesai dapat dilakukan melalui perjanjian pengikatan jual beli. Segala sesuatu 
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yang dijanjiakan oleh developer dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai 

pengikatan jual beli bagi para pihak. 

Penjualan Rumah Susun GER  tahun dimulai tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016 telah terjual + 500 (lima ratus) unit Rumah Susun GER. 

Beberapa konsumen telah melakukan penandatanganan PPJB dan sebagian 

konsumen ada yang belum menandatangani PPJB walaupun pembelian atas 

Rumah Susun GER telah lunas dibayar.  

PT Mahakarya Agung Putra merupakan developer yang memulai 

pemasarannya dengan sistem Rental Guaranty (RG) selama 2 (dua) tahun 

pertama sebesar 16% / 4 tahun pertama sebesar 36% (tiga puluh enam 

persen), buyback Guaranty (BG) kembali dengan keuntungan 35% (tiga 

puluh lima persen). 

PT Mahakarya Agung Putera pada bulan Juni 2014 telah melaksanakan 

peletakan batu pertama & Gound Breaking, kemudian sejak tahun 2015 

sampai dengan Juli 2016  sudah berlangsung proses pembangunan Rumah 

Susun GER, yang sampai saat ini sudah dilakukan pembangunan sampai 13 

lantai dari total 25 lantai yang akan dibangun.  

Pembangunan Rumah Susun GER mulai berhenti pada bulan Juli 2016, 

hal ini membuat para konsumen kuatir dikarena rencananya akhir Desember 

2016 akan dilakukan serah terima unit kepada konsuemen, sebagaimana 

diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara developer dengan 

konsumen. 

Dalam tesis ini, penulis meneliti perjanjian pengikatan jual beli yang 

dibuat antara PT Mahakarya Adiputra sebagai pihak developer dengan pihak 
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konsumen. Perjanjian pengikatan jual beli unit Rumah Susun GER dengan 

nomor 0127/PPJB/MAP-GER/VI/2016 yang dibuat dibawah tangan 

bermaterai cukup pada tanggal 07 Oktober 2016 (“PPJB GER”).  

Di dalam Pasal 6 ayat 3 PPJB GER mengenai penyerahan fisik unit 

rumah susun pada PPJB GER berbunyi “Bilamana Pihak Penjual belum 

menyerahkan Unit Rumah susun Grand Eschol Residence hingga denda 

keterlambatan mencapai 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Konsumen 

berhak memutuskan Perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diatur pada 

Pasal 20 ayat 4 Perjanjian ini”. 

 

Sedangkan dalam Pasal 20 ayat 4 tentang pembatalan pada PPJB GER 

berbunyi :  

a. Apabila terjadi pembatalan karena Pihak Penjual tidak jadi 

membangun dikarenakan luar bencana alam, maka Pihak Penjual akan 

mengembalikan kepada Konsumen Harga Pengikatan yang telah dibayar 

setelah dikurangi PPN, Pajak Penghasilan (PPh), ditambah dengan ganti 

rugi berupa denda sebesar 1 ‰ (satu permil) untuk setiap hari 

keterlambatan dari Harga Pengikatan yang telah diterima Pihak Penjual 

atau penggantian unit yang setara/senilai dengan ketentuan Konsumen 

tidak pernah melalaikan segala kewajiban-kewajiabn seperti yang 

tercantum dalam Perjanjian ini. Sedangkan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan mengenai pengembalian uang akan dirundingkan kemudian oleh 

Para Pihak” 

b. Denda-denda yang menjadi beban Konsumen hingga tanggal 

pembatalan, sepanjang pembatalan tersebut dikarenakan alasan yang 

disebutkana di atas, harus dibayar oleh Konsumen dan Pihak Penjual 

berhak memotong dari jumlah uang yang akan dikembalikan pada 

Konsumen (Jika ada). 

 

 

PT Mahakarya Adiputra juga tidak menyerahkan unit rumah susun dan 

tidak mengembalikan dana (refund) pembatalan pembelian Rumah Susun 

GER kepada konsumen   sebagaimana  diatur   dalam   PPJB  GER  tersebut  

dengan alasan PT Mahakarya Agung Putera sudah tidak memiliki atau 

kehabisan dana (over budgeting) untuk meneruskan pembangunan Rumah 

Susun GER dan berusaha mencari investor baru untuk diajak bekerjasama 

dalam kelanjutan pembangunan Rumah Susun GER tersebut.  

Ketentuan mengenai harga pengikatan yang telah dibayarkan 
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konsumen atas pembelian unit Rumah Susun GER diatur dalam Pasal 3 ayat 

1 PPJB GER yang berbunyi : 

“1.    Harga pengikatan atas pembelian unit rumah susun GER yang wajib 

dibayar oleh Konsumen diuraikan sebagai berikut :  

 Harga    : Rp. 595.349.445,- 

       PPN **)   : Rp.   59.534.944,- 

 Total Harga Pengikatan : Rp. 654.884.389,- 

 Terbilang : (#Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus 

Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan 

Rupiah#) 

 

 **) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya akan disesuaikan 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat 

berubah waktu ke waktu.  

 

  Apabila diperhatikan cara pengembalian dana (refund) yang 

diakibatkan Pihak Penjual tidak dapat menyerahkan Rumah Susun GER 

kepada Konsumen sebagaimana diatur Pasal 20 ayat 1 butir a  diatas, dimana 

Pihak Penjual tetap mendapatkan keuntungan atas pemotongan PPN 

terhadap harga pengikatan yang telah dibayarkan oleh Konsumen sedangkan 

Konsumen mengalami kerugian karena tidak menerima keseluruhan 

pengembalian dari total harga pengikatan yang telah dibayarkan Pihak 

Pembeli. 

 Di dalam Pasal 24 PPJB GER diatur mengenai Pengabaian, berbunyi :  

1. Para Pihak dengan iktikad baik tanpa bermaksud merugikan satu sama 

lain, dengan ini menyatakan secara tegas menyetujui mengabaikan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  

a. Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  

b. Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang 

Rumah Susun; 

c. Pasal  18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

2. Para Pihak dengan Iktikad baik tanpa bermaksud merugikan satu sama 

lain, dengan ini menyatakan secara tegas menyetujui untuk tidak saling 

menuntut/menggugat pailit di antara para pihak, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.  
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 Konsumen-konsumen yang membeli unit Rumah Susun GER tidak 

semua mengerti mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 

PPJB GER  tersebut dan developer tidak menjelaskan kepada konsumen pada 

saat konsumen menandatangani. Untuk mengetahui tujuan developer 

mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diataur dalam Pasal 24 ayat 1 PPJB 

GER diatas, maka penulis akan merinci ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 24 ayat 1 PPJB GER sebagai berikut:  

1. Pasal 1266 KUHPer berbunyi “Syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian persetujuan 

tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada 

Pengadilan”. 

 

Pasal 1267 KUHPer berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak 

dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 

persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut 

pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan 

bunga”. 

Apabila Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPer disampingi karena dalam hal 

terjadi pembatalan kontrak maka hak untuk menutut baik pembatalan, ganti rugi 

dan denda menjadi hilang dengan telah disampinginya Pasal 1267 KUHPer itu 

sendiri. Didalam kasus ini, dengan disetujuinya pengesempingan ini oleh developer 

dan konsumen maka konsumen melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi 

akibat terlambatnya penyerahan unit rumah susun dan condotel GER tersebut.  

2.  Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah 

Susun, berbunyi : “PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:  

 a. status kepemilikan tanah;  

 b. kepemilikan IMB;  

 c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;  

 d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan  

 e. hal yang diperjanjikan. 
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  Dengan dikesampingkannya Pasal 43 ayat 2 diatas, developer tidak 

berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat jual beli tersebut. Konsumen tidak 

mengetahui apakah developer telah memenuhi syarat-syarat jual beli dikarenakan 

developer tidak pernah menjelaskan ataupun memberitahukan kepada konsumen 

sebelum PPJB GER ditandatangani oleh para pihak.  

 Pada saat penandatangan PPJB  GER oleh konsumen tidak dilakukan 

bersama-sama dengan developer dan tidak dihadapan notaris. PPJB GER 

ditandatangani terlebih dahulu oleh konsumen kemudian dikembalikan ke 

developer untuk ditandatangani kemudian didaftarkan (warmaking) dan distempel 

oleh Notaris, hal ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 UURS berbunyi : “Proses 

jual beli sarusun sebelum pembangunan rumh susun dapat dilakukan melalui PPJB 

yang dibuat dihadapan notaris”. 

3. Di dalam Pasal  18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, berbunyi :  

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan 

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

oleh konsumen secara angsuran; 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek 

jual beli jasa; 

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan 

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 

memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
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h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran. 

(2)    Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti. 

(3)   Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

(4)   Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan Undang-undang ini. 

 

 Dengan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK ini sangat 

merugikan konsumen dikarenakan developer berhak menolak penyerahan kembali 

berupa barang atau uang atas barang yang telah dibeli oleh konsumen, developer 

berhak untuk menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 

dan/jasa.  

 Keberadaan Pasal 18 UUPK terutama mengatur perilaku pelaku usaha dalam 

mencantumkan klausula baku dalam suatu perjanjian atau kontrak dengan pihak 

konsumen. Terdapat pengaturan tersebut karena dalam perjanjian baku  pelaku 

usaha secara sepihak menentukan klausula baku perjanjian cenderung menghindar 

dari kewajibannya. Dengan dasar contractual liability, konsumen dapat menggugat 

pelaku usaha sepanjang pelaku usaha melanggar hal-hal yang diperjanjikan 

(wanprestasi). Prinsip tanggung jawab ini merupakan dasar dari tanggung jawab 

pelaku usaha atas adanya hubungan perjanjian atau kontrak dengan konsumen, 

dimana konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi 

barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. 64 

                                                             
64 Zakyah Eryunia, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas Pernyataan 

KAdaluarsaPada Produk Makanan dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2006), hal. 45.  
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 Ketentuan yang berlaku adalah Pasal 18 UUPK, pertanggungjawaban pelaku 

usaha dapat dinilai dari kelalaian produsen terhadap konsumen. Prinsip tanggung 

Jawab ini dikenal juga prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Pada 

tanggung jawab berdasarkan wanprestasi ini, maka pertanggung jawaban pelaku 

usaha timbul karena adanya kontrak (contractual liability) antara pelaku usaha 

dengan konsumen.  

 Penjelasan diatas membuktikan bahwa developer bertindak tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sanksi yang diatur 

dalam Pasal 110 UURS tidak dapat dikenakan kepada PT Mahakarya Agung 

Putera.  

 Penggunaan kontrak baku atau perjanjian standar dalam kegiatan usaha 

menjadi salah satu alasan yang membuat keduduakn konsumen menjadi pihak yang 

lemah. Konsumen rumah susun GER khusunya harus tunduk pada ketentuan dan 

pasal-pasal yang dibuat oleh developer tanpa dapat sebelumnya melakukan diskusi 

untuk mencapai kata sepakat dalam menentukan isi dari perjanjian yang nantinya 

akan menjadi dasar hukum sebagai wujud kesepakatan jual beli antara konsumen 

dengan developer. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat PPJB GER adalah take it 

or leave it contract. 

 Hak dan kewajiban yang diatur dalam PPJB GER harus dipenuhi dan menjadi 

tanggung jawab masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya dan pihak lain merasa dilanggar haknya, maka dapat 

dikenakan pertanggung jawaban atas pihak tersebut.  
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  4.1.2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli PT Mahakarya Agung Putera 

ditinjau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli 

Rumah. 

Kewajiban developer untuk memperlihatkan sertipikat hak atas tanah 

kepada calon pembeli pada saat penandatangan PPJB tidak dilakukan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 10 ayat 2 PerMenPUPR 11/2019. Selain itu juga, developer tidak 

menjelaskan materi muatan PPJB dan tidak memberikan waktu kepada konsumen 

untuk mempelajari PPJB sebelum ditandatangani paling kurang 7(tujuh) hari kerja. 

Konsumen hanya boleh membaca PPJB yang telah disediakan di kantor developer.  

 Didalam PPJB paling sedikit mengatur mengenai identitas para pihak, 

uraian objek PPJB, harga rumah dan tata cara pembayaran, jaminan pelaku 

pembangunan, hak dan kewajiban para pihak, waktu serah terima bangunan, 

pemeliharaan dan penggunaan bangunan, pengalihan hak, pembatalan dan 

berakhirnya PPJB dan penyelesaian sengketa.  

 Kelalain yang dilakukan oleh developer GER yang sebagaimana diatur 

dalam PPJB bahwa penyerahan unit Apartemn GER akan dilakukan oleh developer 

pada akhir Desember 2016 namun penyerahan tersebut tidak dilakukan dan 

developer tidak mengakui kelalain tersebut dengan alasan bahwa kelalaian terjadi 

disebabkan oleh kontraktor yang dipilih overbudget. Developer GER menyakinkan 

kepada konsumen untuk mencari developer baru untuk melanjutkan pembangunan 

Rumah Susun GER.  

 Menurut penulis, isi dari PPJB GER dapat dikatakan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam PerMenPUPR No 11/2019 sebagaimana telah 
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dijelaskan diatas . Didalam  PPJB GER, PT Mahakarya Adiputra akan menyerahkan 

fisik bangunan rumah susun kepada konsumen pada akhir 31 Desember 2016 tetapi 

pembangunan fisik Rumah Susun GER berhenti dalam kondisi pembangunan 

dibawah 50% (lima puluh persen) sejak hari raya Idul Fitri pada bulan Juli 2016.  

 Kelalaian developer GER tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam 

PPJB GER dalam hal penyerahan unit Rumah Susun GER kepada konsumen maka 

sudah seharusnya developer GER mengembalikan seluruh pembayaran yang telah 

diterima kepada konsumen GER sesuai Pasal 13 ayat 1 PerMen PUPR No. 11/2019. 

 Pada saat Rumah Susun GER dipasarkan berdasarkan ketentuan Bab III 

angka I KepMenPR nomor 11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli 

rumah susun jo Pasal 3 PerMen PUPR No 11/2019 tentang sistem Perjanjian 

pendahuluan Jual Beli rumah, yang masih dalam tahap proses pembangunan 

melalui sistem pemasaran dengan cara jual beli pendahuluan melalui perikatan jual 

beli satuan rumah susun. 

 Jika ditinjau asas konsensualitas dari perjanjian jual beli, perjanjian jual beli 

ini sudah dilahirkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai barang dan 

harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah65. Jual beli dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelah terjadinya kesepakatan para pihak, 

meskipun belum dibayar dan belum dilakukan penyerahan, maka resiko barang 

sejak saat pembelian adalah atas tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum 

dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. 

                                                             
65 Op.Cit., hal 2.  
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 Perjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) belum memindahkan hak milik. Hak 

milik harus berpindah dengan dilakukannya penyerahan. Penyerahan merupakan 

sebuat perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik sesuai pasal 1459 KUHPer.  

 Developer yang terlambat melakukan serah terima, melanggar ketentuan 

dalam PPJB, menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi awal, 

hingga melakukan penghentian pembangunan tidak diatur di dalam UU Rusun. UU 

Rusun  mengatur hanya secara umum saja terkait hal yang dilarang dilakukan oleh 

developer. Tanggung jawab developer dalam hal ini atas penghentian pembangunan 

rusunami dapat dibebankan berdasarkan UUPK, hal ini dikarenakan didalam UU 

Rusun tidak mengatur secara khusus.  

 Pelaksanaan pembangunan Rumah susun GER tidak sesuai dengan apa yang 

diperjanjian semula oleh developer dan pembeli. Konsumen telah berupaya 

melakukan kewajibannya seperti pembayaran cicilan maupun melunasi unit 

Aparteman GER namun kemudian PT Mahakarya Agung Putera tidak memenuhi 

kewajibannya yaitu melakukan pembangunan Rumah Susun GER dan melakukan 

serah terima unit rusun setelah selesai pembangunan kepada pemilik Rumah Susun 

GER.  

  

         4.1.3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli PT Mahakarya Agung Putera 

ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen  

 Perjanjian perikatan jual beli yang dibuat oleh PT Mahakarya Agung Putera 

merupakan perjanjian yang menggunakan klausula baku dimana setiap aturan atau 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 
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secara sepihak oleh developer yang dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan 

wajib dipenuhi oleh konsumen.  

 Para konsumen unit Rumah Susun GER tidak dapat merubah atau merevisi 

isi PPJB GER tersebut dikeranakan PPJB GER tersebut bersifat baku, hal ini yang 

justru dilarang oleh undang-undang karena kesepakatan yang terjadi karena adanya 

tekanan dan paksaan bukan merupakan  hasil kesepakatan para pihak sebagaimana 

diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UUPK mengenai pebuatan yang dilarang bagi pelaku 

usaha dan Pasal 1320 KKUHPer  mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian. 

 PPJB seyogya merupakan suatu perjanjian yang berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUHPer  yang memberikan kebebasan 

seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja, berisi apa 

saja dan berbentuk apa saja asalkan tidak melanggar peratuan perundangan-

undangan ketertiban umum dan kesusilaan. 

 PPJB merupakan perjanjian obligatoir yang meletakan hak dan kewajiban 

bertimbal balik antar kedua belah pihak. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan 

barang yang dijualnya sekaligus memberikan hak untuk menuntut pembayaran 

harga yang tidak disetujui dan di sisi lain meletakan kewajiban kepada pembeli 

untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan 

hak milik atas barang yang dibelinya. 

 Didalam ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah 

sebagai berikut: 

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” 
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 Konsumen Rumah Susun GER telah mengadukan masalah ini ke Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia pada tanggal 16 November 2016, dengan 

menceritakan permasalahan yang dialami oleh konsumen. 

 Pada awal 2014, konsumen mendapatkan informasi dan penawaran unit 

Rumah Susun GER dengan dijanjikan akan diserah terimakan pada akhir Desember 

2016 dan akan mendapatkan ROI sebesar 16% pada 2(dua) tahun pertama. 

 Ketentuan serah terima unit Rumah Susun GER diatur dalam surat pesanan 

unit yang ditandatangani oleh konsumen, marketing/sales dan Direktur finance 

sebagai perwakilan pelaku usaha. Pembangunan fisik unit Rumah Susun GER 

mengalami masalah. 

 Pembangunan fisik Rumah Susun GER berhenti dalam kondisi dibawah 50% 

(limapuluh persen) sejak hari raya Idul Fitri 2016 (bulan Juli 2016). Hal ini tentunya 

sangat mengkhawatirkan bagi konsumen mengingat batas serah terima unit yang 

dijanjikan pelaku usaha adalah bulan Desember 2016.  

 Konsumen mencoba mengajukan penyelesaian secara kekeluargaan kepada 

developer sebagai pelaku usaha, dari beberapa pertemuan yang dilakukan, pelaku 

usaha menyanggupi serah terima Rumah Susun GER pada akhir tahun 2018 atau 

keterlambatan 2(dua) tahun dari jadwal yang dijanjikan sebelumnya, dengan 

kebijakan pemberian kompensasi dinilai tidak sesuai dengan kerugian yang dialami 

konsumen. Sedangkan apabila konsumen merasa keberatan dan menuntut 

pembatalan, pelaku usaha selalu menolak dengan alasan tidak memiliki mekanisme 

refund. 

 Posisi konsumen saat ini sangat kronis dan tidak mendapatkan keadilan 

dengan adanya pemberhentian pembangunan dan tidak adanya jaminan secara 
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hukum bagi konsumen, sedangkan di sisi lain, pelaku usaha tetap melakukan 

penagihan pembayaran bank pembayaran angsuran ataupun biaya-biaya lainnya;  

 Setelah dipelajari masalah yang terjadi YLKI berkesimpulan bahwa adanya 

dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam masalah ini, 

diantaranya :  

a. Pasal 8 ayat 1 huruf f jo Pasal 62 ayat 1 UUPK :  

Pasal 8 ayat 1 huruf f UUPK, berbunyi “tidak sesuai dengan janji dinyatakan 

dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau 

jasa tersebut” 

 

Pasal 62 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Konsumen tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Pelaku usaha atas 

unit Rumah Susun GER dengan segala fasilitasnya sebagaimana yang digambarkan 

dan diterangkan oleh bagian pemasaran pada saat pameran penjualan unit Rumah 

Susun GER.  

Pengaturan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran  telah 

diatur dalam UUPK namun dalam kasus ini PT Mahakarya Agung Putera telah 

memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 62 UUPK tetapi sampai adanya 

putusan pailit PT Mahakarya Agung Putera tidak dapat diminta 

pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. 

b. Pasal 16 jo Pasal 62 ayat 2 UUPK, berbunyi :  

Pasal 16 UUPK “ Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 

melalui pesanan dilarang untuk: 

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 

dengan yang dijanjikan; 



 
 
 

99 

 
 

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”. 

 

Pasal 62 ayat 2 UUPK” Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, 

Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Kelalaian PT Mahakarya Agung Putera dengan tidak menepati penyelesaian  

pembangunan Rumah Susun GER serta penyerahan unit rumah susun yang 

seharusnya akhir Desember 2016 sebagaimana diatur dalam surat pesanan dan 

PPJB GER namun sampai adanya keputusan pailit PT Mahakarya Agung Putera 

tidak dapat menyerahkan unit Rumah Susun GER tersebut padahal pelaku usaha 

telah meminta waktu perpanjangan 2(dua) tahun untuk meneruskan pembangunan  

Rumah Susun GER tersebut.  

PT Mahakarya Agung Putera terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur 

dalam pasal tersebut diatas namun kelalaian tersebut tidak dikenakan sanksi dan 

denda oleh pemerintah. 

c.  Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 09/Kpts/M/1995 Tentang          

pedoman pengikatan jual beli rumah; 

Kelalaian PT Mahakarya Agung Putera dalam menyerahan unit Rumah Susun 

GER kepada konsumen tidak tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada 

konsumen maka developer diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan 

penyerahan tersebut sebesar 1 ‰ dari jumlah total harga pengikatan untuk setiap 

keterlambatan. 

Konsumen tidak pernah menerima pembayaran atas keterlambatan yang 

dilakukan oleh developer tetapi sebaliknya apabila konsumen terlambat membayar 



 
 
 

100 

 
 

cicilan maka konsumen secara langsung mendapatkan denda keterlambatan per hari 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 

d. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/Kpts/1994 Tentang Pedoman 

Perikatan Jual Beli Rumah Susun;  

 Menurut pendapat Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, permintaan 

pengajuan refund oleh konsumen sangat masuk akal dengan kondisi yang tejadi 

tersebut oleh karena itu YLKI meminta pelaku usaha memiliki iktikad baik dan  

mempertimbangkan permintaan refund konsumen tersebut.  

 Tanggapan yang diberikan oleh developer kepada YLKI atas pengaduan 

beberapa konsumen pada tanggal 17 Desember 2016, penghentian pembangunan 

Rumah Susun GER dikarenakan adanya penggantian kontraktor yang dilakukan 

oleh pelaku usaha guna melindungi kualitas pembangunan Rumah Susun GER. 

Pembatalan sepihak yang diajukan oleh konsmen kepada pelaku usaha  tidak akan 

menyelesaikan permasalahan dan pengembalian dana tidak dapat dilakukan karena 

tata cara pembayaran belum diatur dan disepakati oleh para pihak.  

 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengundang PT Mahakarya Agung 

Putera sebagi pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan pertemuan mediasi 

guna memberikan klarifikasi, penjelasan dan menemukan solusi (win-win solution). 

Hasil pertemuan mediasi tersebut PT Mahakarya Agung Putera menerima 

permintaan konsumen untuk melakukan pembatalan dan permintaan pengembalian 

dana (refund) tetapi teknis pelaksanaan pengembalian dana (refund) akan 

dibicarakan kemudian.  

 Pelaksanaan pengembalian dana (refund) tidak dilakukan oleh pelaku usaha 

kepada konsumen, sampai adanya keputusan pailit dari Pengadilan Niaga. 
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Pelanggaran atau tidak dipenuhinya janji yang telah disepakati, PT Mahakarya 

Agung Putera tetap tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah dan 

konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum serta kerugaian konsumen semakin 

banyak agar dapat menyelesaian permasalahan ini. Perlindungan yang diharapan 

konsumen dari pemerintah belum dirasakan walaupun secara tegas adanya 

perundang-undangan yang mengaturnya.  

 Pasal 19 ayat 1 UUPK mengatur bahwa atas kerusakan, pencemaran dan atau 

kerugian konsumen atas konsumsi suatu barang dan/atau jasa maka pelaku usaha 

bertanggung jawab atas hal tersebut. Pertanggung jawaban dapat dilakukan secara 

perdata atau dengan memberikan ganti rugi, namun kemungkinan dapat juga 

adanya tuntutan pidana apabila diketemukan unsur kesalahan pelaku usaha 

kemudian. 

 Pada Pasal 19 ayat 4 UUPK menjelaskan mengenai tanggung jawab pelaku 

usaha yang merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, hanya saja 

sepanjang pelaku usaha benar-benar bersalah dan memenuhi unsur-unsur dalam 

pasal tersebut. Namun jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

bukan pada pihaknya tetapi pada pihak konsumen, maka resiko ditanggung oleh 

konsumen. Adanya pertanggung jawaban dari pihak produsen ini menerangkan 

penerapan pertanggung jawaban mutlak yang dipadukan dengan pembuktian 

terbalik. Hal ini menjadi ciri khas dalam prinsip pertanggung jawaban pelaku usaha 

dalam UUPK.  

 Pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat 1 UUPK 

dinyatakab bahwa hal tersebut harus dilihat dahulu mengenai ada atau tidaknya 

suatu kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari penggunaan, 
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pemanfaatan serta peakaian atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Apabila 

terdapat hal-hal yang dideriita oleh konsumen, maka konsumen dapat meminta 

ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUPK, yang menyatak bahwa :  

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

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

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  

   

 PT Mahakarya Agung Putera tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban 

untuk mengganti seluruh kerugian konsumen GER sebagaimana diatur dalam Pasal 

19 ayat 1 dan ayat 2 UUPK meskipun PT Mahakarya Agung Putera dinyatakan 

pailit dan harta pailit dikuasai oleh Kurator.  

 Penerapan penggantian kerugian seperti yang terdapat pada Pasal 19 UUPK 

dilatar belakangi oleh tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 

17 UUPK. Untuk membuktikan kesalahan pada developer bukanlah hal yang 

mudah bagi konsumen, bahkan seringkali menjadi kendala berat bagi konsumen 

karena kesalahan yang dilakukan oleh developer harus dibuktikan. 

  

  

4.2 Amar Putusan Dan Petimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan 

Niaga Nomor 159/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.Pst ditinjau Dari 

Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Kepailitan  

4.2.1 Para Pihak dalam perkara Nomor 159/PDT.SUS-PKPU/2018 

PN.Niaga.JKT.Pst 

Pihak-pihak yang berpekara dalam perkara permohonan perpanjangan 

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada tingkat peradilan tingkat 

pertama diajukan oleh :  
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1. Marlita Tedy, Warga Negara Indonesia, NIK 3173015003830008, pekerjaan 

karyawan, swasta, alamat di Jalan Surya Mandala II-T/18 RT.011/005, Kedoya 

Utara, Kebon Jeruk, Jakarta, selanjutnya disebut "Pemohon PKPU I” 

2. Ratna Nirmala Muradinata, Warga Negara Indonesia, NIK 

3173055307550003, pekerjaan Pekerjaan lainnya, alamat di jalan Surya 

Mandala II-T/18 RT.011/005, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta, selanjutnya 

disebut "Pemohon PKPU II” 

3. Dicky Johan, Warga Negara Indonesia, NIK 3173022809850005, pekerjaan 

karyawan swasta, alamat di The Green Court, Jl. Caliandra I No. 66 

RT.005/014, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta, selanjutnya disebut 

sebagai “Pemohon PKPU III” 

Selanjutnya Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU II dan Pemohon PKPU III secara 

bersama-sama disebut “Pemohon PKPU “.  

Adapun pihak lainnya dalam perkara ini adalah PT Mahakarya Agung Putera, 

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara republik 

Indonesia, berkedudukan di Jalan Scientia Square Selatan No. 31-32, Blok DLNU 

Sektor Ruko Dalton, Gading Serpong – Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh 

Kuasanya Mika Salindeho, S.H., M.H. Apolos Djara Bonga, S.H, M.H, Vanty 

Vincent Pakpahan, S.H., M.H, Darmanto Hadi, S.H, Hisar Johannes, S.H dan 

Marco Chandra Silean, S.H, para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Law 

Office Milka Salindeho, S.H, M.H & Partners, beralamat di jalan Pejaten Raya No. 

22 Jati Padang Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 November 

2018, selanjutanya disebut “Termohon PKPU”.  
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4.2.2 Kasus Posisi 

Proyek pembangunan Grand Eschol Residence dan Aston Karawaci City 

Hotel yang digarap oleh PT Mahakarya Agung Putera semula direncanakan 707 

unit rumah susun, 219 unit kondotel dan 150 unit SOHO yang sebagian akan 

dilengkapi dengan artistik lobby bernuansa mewah, ruang serbaguna (ballroom-

red), retail commercial area sebanyak 2 lantai, SOHO 2 lantai, kolam renang, sky 

terrace, resto food and beverage, gym, minimarket dan area parkir yang luas. 

Didalam tesis ini penulis hanya membahas permasalahan yang terjadi pada 

rumah susun Grand Escol Residence (GER), dimana rencananya rumah susun GER 

akan diserahkan kepada para konsumen pada akhir Desember 2016 tetapi di bulan 

Juni pekerjaan pembangunan rumah susun GER terhenti.  

Pemohon PKPU dan beberapa konsumen telah bertemu dengan direksi dan 

legal PT Mahakarya Agung Putera untuk membahas cara pengembalian dana tetapi 

developer selalu meminta waktu pengembalian dana dengan alasan sedang mencari 

investor baru. 

Direktur PT Mahakarya Agung Putera menginformasikan kepada konsumen 

tetap berkomitmen untuk kembali melanjutkan pembangunan rumah susun GER 

setelah proses due diligence selesai di akhir tahun 2017 sehingga pembangunan 

akan kembali dilanjutkan bersama dengan masuknya investor baru. 66 

Dalam waktu 2(dua) tahun lebih developer tidak dapat mencari investor baru 

yang dapat melanjutkan pembangunan Rumah susun GER padahal konsumen 

menyetujui waktu yang diminta oleh developer tetapi developer tidak dapat 

memenuhi janjinya maka konsumen kembali meminta pengembalian dana (refund).     

                                                             
66 https://www.industry.co.id/read/18243/sempat-tertunda-map-siap-lanjutkan-pembangunan-

proyek-kondotel-dan-rumah susun; diakses pada tanggal 7 Desember 2019. 

https://www.industry.co.id/read/18243/sempat-tertunda-map-siap-lanjutkan-pembangunan-proyek-kondotel-dan-apartemen
https://www.industry.co.id/read/18243/sempat-tertunda-map-siap-lanjutkan-pembangunan-proyek-kondotel-dan-apartemen
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Pemohon PKPU adalah sebagian dari konsumen yang berjumlah + 500 (lima 

ratus)  mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah 

diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2018 dibawah register nomor : 159/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.NIAGA.Jkt.Pst, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada 

tanggal 28 November 2018.  

 

4.2.3 Amar  Putusan  

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  yang 

diajukan oleh pemohon terhadap termohon PKPU yaitu PT Mahakarya Agung 

Putera untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya. Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) sementara yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari 

terhitung sejak putusan diucapkan.  

Penunjukan saudara John Tony Hutauruk, SH.MH., hakim Pengadilan Niaga 

pada Pnagdilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dan pengangkatan 

Paulus Lubis, SH, MH., sebagaia pengurus/curator yang terdaftar di kementerian 

Hukum dan HAM RI berdasarkan surat bukti pendaftaram Kurator dan Pengurus 

Nomor AHU-252AH.04.03-2018 tertanggal 6 September 2018 dan saudara syapil 

Wibisono, S.H, pengurus dan curator yang terdaftara di Kementerian Hukum dan 

HAM RI berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-

AH.04.03-125 tertanggal 1 Febrauri 2018.  

Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 

termohon PKPU : PT Mahakarya Agung Putera. menetapan hari persidangan 
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berikutnya pada hari senin tanggal 14 Januari 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di 

Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Setalah membaca Laporan dari Pengurus serta Rekomendasi dari Hakim 

Pegawas, kemudian Hakim menjatuhkan putusan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) tetap I sampai dengan putusan tetap IV. 

 Putusan PKPU Tetap I didasarkan putusan Pengadilan Niaga pada 

pnegadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 159/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tertanggal 14 Januari 2019. 

Amar putusan PKPU I dengan menerima permohonan Pemohon, menetapkan 

perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) tetap pertama 

selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 

tanggal 15 Maret 2019. 

Pemanggilan Debitur dan kreditur oleh Tim pengurus untuk hadir pada sidang 

yang telah ditentukan. Biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus akan 

ditetapkan kemudian setalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir. 

Biaya Perkara sampai dnegan pemohonan PKPU ini berakhir.  

Putusan PKPU II didasarkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 159/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tertanggal 15 Maret 2019. 

Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pertama 

selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret2019 sampai dengan 

tanggal15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019. 

Sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim akan dilaksanakan 

pada tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga 
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pada Pengadilan Negerei Jakarta Pusat dengan alamat Jalan Bungur Besar Raya No. 

24, 26, 28, Jakarta Pusat. 

 Putusan PKPU III didasarkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 159/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tertanggal 15 Maret 2019. Menetapkan 

Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap Pertama 

selama 60 (enam puluh) terhitung sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 

12 Juli 2019. 

Rapat Permusyawaratan Hakim akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 

bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negerei 

Jakarta Pusat denga alamat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat. 

Putusan PKPU IV didasarkan putusan Pengadilan Niaga pada pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 159/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tertanggal 12 Juli 2019. 

Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap 

Pertama selama 41 (empat puluh satu) terhitung sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai 

dengan tanggal 22 Agustus  2019. 

Majelis Hakim membaca rekomendasi Hakim Pengawas, Laporan Pengurus 

serta mendengar kreditor yang pada pokoknya memohon agar Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang PT Mahakarya Agung Putera berakhir dengan 

kepailitan PT Mahakarya Agung Putera dengan memperhatikan ketentuan Pasal 

281 ayat 1 jo Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan berdasarkan 

hasil rapat musyawarah pada tanggal 22 Agustus 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Persetjuan rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU)/PT Mahakarya Agung Putera tidak tercapai; 

2. Termohon PKPU/PT Mahakarya Agung Putera, suatu perseroan terbatas 

berkedudukan di tangerang beralamat di jalan Scientia Square Selatan No. 31 

– 32, Blok DLNU sector Ruko Dalton, Gading Serpong – Tangerang 15810, 

dalam keadaan pailit dengan sagala akibat hukumnya; 

3. Penunjukan Sdr John Tony Hutauruk, S.H., M.H., Hakim Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim Pengawas; 

4. Mengangkat :  

a. Paulus Lubis, S.H Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian 

Hukum dan HAM RI berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan 

Pengurus Nomor AHU-252Ah.04.03-2018 tertanggal 6 September 2018; 

b. Syapil Wibisono,S.H, Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian 

Hukum dan HAM RI berdasarkan surat bukti pendaftaran Kurator dan 

Pengurus Nomor AHU-AH 04.03-125 tertanggal 1 Februari 2018; 

      sebagai Tim Kurator PT Mahakarya Agung Puter (dalam Pailit)  

5.  Menetapkan Imbalan jasa Kurator setelah yang bersngkutan menyelesaikan 

tugas-tugasnya. 

6.  Imblan Jasa Pengurus dan ongkos perkara dalam proses PKPU akan 

ditetapkan kemudian dan membebankan kepada budel PT Mahakarya Agung 

Putera (dalam Pailit). 
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7.   Membebankan biaya perkara kepada PT Mahakarya Agung Putera (dalam) 

Pailit sebesar Rp. 8.919.000 (delapan juta Sembilan ratus Sembilan belas juta 

Rupiah). 

  Dalam Pasal 1 ayat 1 UUK-PKPU disebutkan bahwa debitur yang 

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 

ppengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau satu atau leih kreditor  

 

4.2.4 Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan Hakim atas perkara nomor 159/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.NIAGA.Jkt.Pst, pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dilakukan 

rapat pemungutan suara tentang diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh 

para kreditor dengan hasil sebagai berikut : 

Kreditor yang ada hanya kreditor Konkuren, tanpa adanya kreditor separatis 

maupun Preferen. Kreditor Konkuren yang hadir saat dilaksanakannya pemungutan 

suara (voting) sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Kreditor dengan nilai 

tagihan yang diakui/diakui sementara sebesar Rp. 154.410.762.705,- (seratus lima 

puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh 

ratus lima Rupiah) dengan total suara 15.441 (lima belas ribu empat ratus empat 

puluh satu) suara dan hasil pemungutan suara (voting) adalah:  

1. sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kreditor konkuren dengan nilai tagihan 

sebesar Rp. 74.552.829.529 (tujuh puluh empat miliar lima ratus lima puluh 

dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan 
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Rupiah) dengan nilai suara 7.455 setuju untuk menerima proposal perdamaian 

yang diajukan oleh Termohon PKPU.  

2. Sebanyak 150 kreditor konkuren dengan nilai tagihan sebesar Rp. 

79.857.933.176,- (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh 

juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) 

dengan nilai suara 7.985 tidak setuju dengan proposal Perdamaian yang 

diajukan oleh Termohon PKPU.  

 Komposisi perhitungan suara tersebut tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2005 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Proposal 

Permohonan Termohon PKPU ditolak.  

 Dikarenakan Proposal Perdamaian Termohon PKPU ditolak, maka 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mahakarya Agung Putera 

berakhir dengan Pailit dengan segala akibat hukumnya.  

 Termohon PKPU dinyatakan Pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 

15 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kpailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pailit ini, harus ditunjuk seorang 

hakim pengawas dari Haki Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.  

 Debitor PKPU dinyatakan Pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat 

Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada 
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Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar 

putusan ini.  

 Debitor PKPU/Termohon PKPU/ PT Mahakarya Agung Putera dinyatakan 

Pailit, maka mengenai imbalan Jasa (fee) Kurator dan Biaya kepailitan ditetapkan 

setelah Kepailitan berakhir. 

 Dengan berakhirnya PKPU maka biaya PKPU dan Imbalan jasa Pengurus 

ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomedasi dari Hakim Pengawas.  

 Biaya PKPU dibebankan kepada termohon PKPU yang jumlahnya akan 

disebutkan dalam amar putusan. Memperhatikan Pasal 289 jo 230 ayat 1 Undang-

Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban 

Pembayaran Utang serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

 

4.2.5 Amar Putusan Dan Petimbangan Hakim Atas Putusan Pengadilan Niaga 

Nomor 159/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.Pst ditinjau Dari Hukum 

Perlindungan Konsumen  

 Penyelesaian sengketa antara developer dan konsumen diharapkan dapat 

diselesaikan secara musyarawah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 

besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 

kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.  

 Tanggung jawab developer pada hakekatnya adalah untuk memenuhi 

kerugian yang telah dialami konsumen atas tindakan yang dilakukannya. Dasar 

penyelesaian sengketa dalam masalah penghentian pembangunan Rumah susun 

GER. UU Rusun tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab dari 
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pelaku pembangunan apabila tidak dapat menyelesaikan pembangunan Rumah 

susun GER.  

 Pada awal pembahasan diatas, penulis telah sampaikan bahwa konsumen 

telah mengadukan permasalahan ini kepada Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (“YLKI”).  Hasil mediasi tersebut disepakati bahwa developer akan 

memberikan keputusan untuk pembatalan dan pengembalian dana kepada 

konsumen. Namun pengajuan proposal yang dimintakan oleh YLKI tidak diterima 

oleh konsumen dikarenakan penawaran yang diajukan masih dinilai merugikan 

konsumen.  

 Proposal perdamaian final yang ditawarkan oleh developer (termohon 

PKPU) pada tanggal 19 Agustus 2019, dimana bentuk dan skema perdamaian 

terdiri dari 2 (dua) Opsi yaitu : 

(i)  Opsi Pengembalian Dana (Refund) oleh Debitur Kepada Kreditur; 

(ii) Opsi Refund Dengan Top Up Untuk Penyerahan Unit. 

Adapun skema pengembalian dana (refund) oleh Debitur (termohon PKPU) kepada 

Kreditur Konsumen sebagai berikut: 

•   Besaran Refund : 40% (empat puluh persen) dari harga pembelian. 

•  Jangka Waktu : Paling Cepat 25 bulan Dan/Atau Paling Lambat 30 bulan 

terhitung sejak penyerahan SHGB oleh Kreditur kepada Debitur dan Investor 

dalam keadaan clear and clean. 

Pengembalian dana seperti diatas sangat merugikan konsumen karena besaran dana 

yang dikembalikan hanya sebesar 40% dari harga pengikatan dan jangka waktu 

pengembalian menunggu SHGB diserahkan oleh kreditur kepada debitur dan 

investor clear and clean, hal ini memberikan kepastian dan jamian atas 
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pengembalian dana (refund) pembelian rumah susun yang telah dibayarkan oleh 

konsumen.  

  Rencana perdamaian yang ditawarkan developer ditolak oleh sebagian 

besar konsumen yang hadir melalui perhitungan voting sehingga kasus ini berakhir 

dengan keputusan pailit.  

 Putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap 

PT Mahakarya Agung Putera menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi 

konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yang sudah dialami dan celah bagi 

developer untuk menghindari ganti rugi secara penuh.  

 Berdasarkan penjelasan diatas,  perlindungan hukum bagi konsumen yang 

dirugikan akibat tidak selesainya rumah susun kerena developer pailit dan harta 

developer tidak cukup untuk membayar ganti rugi konsumen Rumah susun GER 

selaku konsumen konkuren dapat mengajukan tuntuan ganti rugi ke pengadilan 

Pasal 19 ayat 1 dan 2, Pasal 2, Pasal 45 dan Pasal 64 UUPK, dan Pasal 105 sampai 

dengan Pasal 106 UURusun jo Pasal 104 ayat 2 dan ayat 4 UUPT menuntut anggota 

direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi 

kepada konsumen. 

Apabila harta pailit dari PT Mahakarya Agung Putera tidak mencukupi 

untuk membayar kerugian yang diderita oleh konsumen Rumah susun GER dimana 

beban pembuktian atas tidak adanya kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan 

pailitnya perseroan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen Rumah susun 

GER dibuktikan oleh developer atau developer dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konnsumen rumah susun.   

Pasal 64 UUPK telah mengatur hubungan antar, yang berbunyi :  
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“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan 

melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini “.  

 

Bahwa berdasarkan Pasal 64 UUPK tersebut adanya UUPK mengakibatkan 

tetap digunakannya ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dalam 

mengatasi perlindungan konsumen. Hal ini berarti bentuk perlindungan terhadap 

konsumen tidak hanya mengacu kepada UUPK saja, tetapi mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terdapat pengaturannya terkait dengan 

perlindungan konsumen. 

Widodo, Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) 

Kementerian Perdagangan, mengatakan, banyaknya sengketa perumahan yang 

terjadi karena masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Ia 

mencatat, pelanggaran hak konsumen dalam sektor perumahan kerap terjadi dalam 

proses jual beli. Ketika penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

seringkali tak sesuai dengan waktu yang disepakati.67 

Berdasarkan ketentuan Pasal 18, 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 64 UUPK jo 

Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Perseron terbatas no 40 tahun 2007 (“UUPT”), 

maka PT Mahakarya Agung Putera selaku debitor maupun selaku produsen wajib 

memberikan ganti rugi konsumen GER maka anggota direksi PT Mahakarya Agung 

Putera bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung renteng untuk membayar 

kerugian konsumen. 

                                                             
67

Kartini Laras Makmur, Sengketa Perumahan Marak, UU Perlindungan Konsumen Segera Direvisi, 

Belum ada sistem yang jelas untuk membuat efek jera bagi pengembang nakal. 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533bebf488a51/sengketa-perumahan-marak--uu-

perlindungan-konsumen-segera-direvisi, diakses tanggal 6 Januari 2020 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533bebf488a51/sengketa-perumahan-marak--uu-perlindungan-konsumen-segera-direvisi
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533bebf488a51/sengketa-perumahan-marak--uu-perlindungan-konsumen-segera-direvisi
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Beban pembuktian ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian anggota 

direksi PT Mahakarya Agung Putera  merupakan kewajiban  dari anggota direksi 

PT Mahakarya Agung Putera yang membuktikannya dan bukan konsumen rumah 

susun GER. PT Mahakarya Agung Putera selaku pelaku usaha harus membuktikan 

bahwa anggota direksi PT Mahakarya Agung Putera beriktikad baik dalam 

menjalankan perjanjian dengan konsumennya. Jika   anggota   Direksi    tidak   dapat    

membuktikan   bahwa      pailitnya PT Mahakarya Agung Putera bukan akibat 

kesalahan  atau  kelalain mereka  dalam  menjalankan  PPJB  maka anggota direksi 

PT Mahakarya Agung Putera harus bertanggung jawab secara pribadi dengan 

tanggung renteng untuk mengganti rugi konsumen GER. 

 4.2.6 Amar Putusan Dan Petimbangan Hakim Atas Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor 159/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA. JKT.Pst 

ditinjau Dari Hukum Kepailitan  

Setelah adanya putusan  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan 

PT Mahakarya Agung Putera dalam keadaan pailit maka dalam waktu 14 (empat 

belas) hakim pengawas akan menetapkan pengajuan tagihan , batas akhir verifikasi 

pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan dan waktu serta tempat kreditur 

mencocokan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUK-PKPU. 

Semua kreditur wajib menyerahkan piutang masing-masiing kepada Kurator 

dengan disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukan sifat 

dan jumlah piutang disertai dengan surat bukti atau salinannya, hal ini juga 

merugikan konsumen dikarena bukti pembayaran seringkali tidak disimpan atau 
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hilang sehingga daftar piutang yang diserahkan konsumen (kreditur) tidak sama 

dengan nilai yang telah dibayarkan. 

 Aset PT Mahakarya Agung Putra (dalam Pailit) hanya berupa lahan dengan 

luas 3.215 meter persegi sebagaimana dinyatakan dalam sertipikat Hak Guna 

Bangunan nomor 07280 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tangerang dan bangunan yang belum selesai (mangkrak) yang terletak 

di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, propinsi 

Banten (“Aset”).  

Didalam putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak disinggung 

mengenai penentuan harga jual Aset oleh hakim pengawas dan sertipikat Hak Guna 

Bangunan nomor 07280 pada saat putusan berada di konsumen sebagai jaminan 

pembayaran.  

Berdasarkan jenis pelunasannya piutang dari debitur, tingkatan kreditur dapat 

dikategorikan mejadi tiga, sebagai berikut :  

1. Kreditur separatis adalah kreditur yang dapat menjual sendiri atau 

mengeksekusi hak atas benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan 

karena ia memegang jaminan kebendaan berdasarkan  Pasal 1134 KUHPer jo 

Pasal 35 ayat 1 UUK-PKPU seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, 

hipotek atau hak bangunan atas kebendaan lainnya.  

2. Kreditor Preferen adalah kreditur yang karena undang-undang diberi 

tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata 

berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPer dan Pasal 

1149 KUHPer.  
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3. Kreditur Konkuren adalah kreditor yang tidak termasuk dalam keditur 

separatis maupun kreditur preferen. Pelunasaan piutang-piutang mereka 

dicukupkan dari sisa penjualan pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian 

golongan separtis dan preferen berdasarkan Pasal 1132 KUHPer.  

 Didalam kasus ini, semua konsumen sebagai kreditur konkuren sehingga 

perhitungan pengembalian dana (refund) belum dapat ditentukan karena kurator 

masih menghitung hutang tunggakan pajak berserta dendanya, yang belum 

diselesaikan oleh developer. 

 Sebagai kreditur konkuren maka konsumen rumah susun GER merupakan 

kreditur terakhir yang mendapatkan pembayaran utang dari hasil penjualan harta 

debitur dan secara praktis konsumen rumah susun GER berada dalam posisi yang 

kurang menguntungkan dibandingkan dengan developer. 

 Akibat jatuhnya putusan pailit berdasarkan putusan Pengadilam Niaga 

Nomor 159/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.Pst maka PT Mahakarya Agung 

Putera sebagai developer dianggap tidak dapat lagi melanjutkan pembangunan 

karena tidak adanya investor baru yang dapat memberikan bantuan dana.  

Keadaan pailit PT Mahakarya Agung Putera menyebabkan kerugian kepada 

pembeli  /  konsumen   Rumah susun  GER.   Penggantian   yang    diajukan     oleh  

PT Mahakarya Agung Putera pada opsi perdamaian sebesar 40% sedangkan 

penjualan asset GER diharapkan melebihi dari penawaran pada opsi perdamaian 

sebesar 40% yang ditawarkan. Namun pilihan kedua-duanya baik opsi damai 

maupun pailit merupakan pilihan yang merugikan konsumen dan 

pengembaliannyapun memerlukan waktu yang sangat panjang.  
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Dalam Pasal 289 dan Pasal 290 UUK-PKPU disebutkan bahwa apabila 

rencana perdamian ditolak dan kemudian pengadilan telah menyatakan debitur 

pailit, maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang 

kepailitan sebagaimana dimaksud dama Bab II Kepailitan kecuali Pasal 11, Pasal 

12, Psal 13 dan Pasal 14 dimana dalam Pasal 11 disebutkan bahwa upaya hukum 

yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah 

kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan tidak dapat ditawarkannya perdamaian 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 UUK-PKPU dan tidak dapat diajukan 

permohonan kasasi oleh Pasal 290 UUK-PKPU maka tertutup upaya hukum bagi 

konsumen atas putusan pernyataan pailit developer akibat ditolaknya rencana 

perdamaian 

 Dengan pailitnya, PT Mahakarya Agung Putera maka berlaku sita umum 

atas seluruh harta PT Mahakarya Agung Putera yang mana dalam kasus ini 

konsumen yang memegang PPJB dan proses balik nama atas satuan rumah susun 

tersebut dihentikan sesuai Pasal 34 UUK-PKPU yang menyebutkan: 

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian bermaksud 

memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebasan hak 

tangungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjian terlebih dahulu, 

tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataann pailit diucapkan”. 

 

Status kepemilikan bangunan unit rumah susun akibat dari keputusan pailit si 

developer mengingat konsumen baru sebatas menandatangani PPJB. Secara 

Hukum, oleh karena PPJB baru sebatas pengikatan untuk melakukan jual beli di 

waktu yang akan datang maka unit rumah susun seaku objek jual beli masih belum 

beralih ini berarti unit rumah susun masih menjadi milik developer dan karenanya 

unit rumah tersebut mejadi harta pailit (boedel pailit) yang nantinya dibereskan oleh 

Kurator untuk membayar utang-utang developer kepada kreditronya.  
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Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum bagi konsumen rumah 

susun yang dirugikan akibat tidak selesainya pembangunan rumah susun karena 

developer pailit dan harta developer tidak cukup untuk membayar ganti rugi 

terhadap konsumen Rumah susun GER selaku kreditur konkuren maka konsumen 

rumah susun GER dapat mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi ke pengadilan atas 

dasar Pasal 19 ayat 1 dan 2, Pasal 28, Pasal 45  dan Pasal 64 UUPK, dan Pasal 105, 

Pasal 106 UU Rusun jo Pasal 104 ayat 2 dan 4 UUPT dengan menuntut anggota 

direksi PT Mahakarya Agung Putera bertanggung jawab secara tanggung renteng 

untuk membayar ganti rugi kepada konsumen jika harta pailit dari PT Mahakarya 

Agung Putera tidak mencukupi untuk membayar kerugian yang diderita oleh 

konsumen GER maka pemerintah perlu mempertimbangkan kembali peraturan 

yang tegas untuk diberikan kepada developer nakal yang dapat merugikan 

konsumen.  

 Pemberesan atas asset PT Mahakarya Agung Putera (dalam pailit) yang 

dilakukan oleh kurator atas putusan pailit yang diputus oleh pengadilan niaga dalam 

proses pengamanan asset, baik asset yang begerak maupun tidak begerak dan masih 

terus berjalan sampai saat penulis menulis tesis ini sehingga kondisi konsumen 

(kreditur) masih menunggu dan berharap Kurator dapat memberikan pemberesan 

aset dengan sangat adil dan transparan kepada konsumen (kreditur). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-

saran yang dianggap perlu untuk perkembangan dan perlindungan konsumen rumah 

susun. Kesimpulan maupun saran yang penulis sampaikan adalah berdasarkan atas 

uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.  

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan dalam tesis ini 

adalah : 

1. Perjanjian pengikatan jual beli yang telah disepakati dan ditandatangani oleh 

para pihak berlaku sebagai undang-undang yang harus dihormati dan ditaati 

bersama. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelalaian developer 

yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian pengikatan jual 

beli antara developer dan konsumen rumah susun GER tidak dirasakan oleh 

konsumen. Konsumen mengalami kerugian atas keterlambatan penyerahan 

unit rumah susun dimana seharusnya developer berkewajiban untuk 

mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan oleh konsumen 

sebagaimana diatur dalam PPJB Grand Eschol Residence. Penerapan sanksi-

sanksi terhadap developer yang lalai juga telah diatur dalam peraturan 

perundang-undang tetapi penegakan hukum tidak dirasakan oleh konsumen 

bahkan cendrung konsumen selalu menjadi pihak yang lemah dan rugi. 

Perjanjian pengikatan jual beli bertujuan untuk mandapatkan kepastian 

hukum bagi masing-masing pihak. Tetapi pada kenyataannya PPJB tidaklah 

memberikan kepastian hukum bagi konsumen. PT Mahakarya Agung Putera 
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terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 UUPK, seharusnya 

konsumen Grand Eschol Residence mendapatkan kompensasi ganti rugi  

dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian. Penulis menyimpulkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi 

konsumen Grand Eschol Residence belum optimal karena terlihat pada kasus 

yang terjadi bahwa konsumen sangat dirugikan, padahal pemerintah telah 

membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tetapi developer dapat mencari 

celah untuk lepas dari tanggung jawab. 

2. Keputusan pailit dalam kasus ini merupakan langkah terakhir yang diambil 

oleh konsumen melalui hasil voting dikarenakan akta perdamaian yang 

diajukan oleh debitur (PT Mahakarya Agung Putera) dinilai oleh konsumen 

hanyalah memberikan janji tanpa adanya jaminan kepastian bagi konsumen. 

Seluruh kreditor memiliki perlindungan hukum yang sama, yang membedakan 

adalah hak mendahulu dalam memperoleh pembayaran tagihan melalui penjualan 

aset-aset dari debitor pailit (boedel pailit). Walaupun PPJB yang telah 

ditandatangani dengan developer menjadi hapus dengan diucapkannya 

putusan pernyataan pailit atas developer, konsumen rumah susun masih dapat 

menuntut ganti rugi, yaitu dengan mengajukan tagihan melalui kurator. 

Pembeli sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan perusahaan developer, 

dapat mengajukan tagihan kepada Kurator sesuai dengan aturan- aturan yang 

telah diatur dalam UUK-PKPU. Dalam mengajukan tagihan  melalui  kurator 

yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat, 

para kreditor harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dan 

ditetapkan, terutama mengenai jangka waktu pengajuan tagihan dan 
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kelengkapan berkas-berkas pengajuan tagihan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut saran yang dapat penulis 

berikan antara lain: 

1. Perlindungan hukum konsumen rumah susun terhadap kelalaian developer 

perlu ditingkatkan oleh pemerintah agar developer tidak dapat lolos dari 

perjanjian yang telah disepakati dan peraturan yang berlaku sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian konsumen serta dapat memberikan keadilan dan 

kepastian hukum bagi para pihak dan disarankan juga agar developer dapat 

melaksanakan jual beli sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya 

konsumen tidak mengalami kerugian dan merasa aman dalam melakukan 

transaksi jual beli. 

2. UUK-PKPU merupakan payung hukum yang sudah cukup mengakomodir 

kepentingan para pihak dalam proses kepailitan, terutama untuk debitor pailit 

dan para kreditornya. Namun tetap dalam prakteknya masih banyak aturan-

aturan yang belum memiliki kejelasan. Pembeli satuan rumah susun 

merupakan salah satu kreditor yang memiliki hak untuk mengajukan tagihan 

melalui kurator, dalam kasus kepailitan, harta dari debitor pailit biasanya 

tidak cukup untuk membayar seluruh utang kepada kreditor, utang kepada 

para kreditor preferen dan separatis saja biasanya tidak mencukupi, apalagi 

kepada kreditor preferen. Oleh karena itu, para calon pembeli satuan rumah 

susun diharapkan lebih jeli sebelum melaksanakan transaksi jual-beli satuan 

rumah susun dengan suatu perusahaan develeoper. Para calon pembeli perlu 
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untuk terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai perusahaan developer, 

antara lain mengenai kinerjanya, “nama baik” perusahaan, dan lain-lain, 

sehingga diharapkan pembangunan rusun hingga serah terimanya kepada  

para pembeli bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya proses dan upaya 

hukum seperti kepailitan. 

 Kasus seperti ini banyak sekali terjadi maka pemerintah perlu memperhatikan 

hal ini secara saksama dan melakukan tindakan nyata. Selain pemerintah, 

seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan suatu properti, juga 

perlu terlibat memikirkan dan mencari solusi terhadap permasalahan serupa. 

Harapannya, pengembangan dan pembangunan properti dapat terus berlanjut 

dan hak-hak para pembeli tetap terlindungi. 
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