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               ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan 

perjanjian antara perusahaan developer dengan konsumen terhadap fasilitas dan infrastruktur 

bangunan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pada saat developer 

tidak membangun sesuai didalam perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian Normatif  Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah: pada dasarnya 

konsumen memiliki perlindungan hukum yang dilindungi dalam pasal 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang menjamin kepada konsumen untuk mendapatkan haknya bila 

mana barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam klaim-klaim konsumen 

yang langsung ditanggapi dengan musyawarah mufakat dan mediasi oleh pihak developer 

mendapatkann hasil, pihak devloper menyatakan bertanggung jawab atas kerugian konsumen 

baik itu dari segi tanah yang tidak sesuai perjanjian dan keterlambatan pemasangan listrik 

yang dialami konsumen.  

Kata kunci : Konsumen, Developer, Perlindungan, Hukum,  Perjanjian.  

 

 ABSTRACT 

 

   IMPLEMENTATION OF AGREEMENT BETWEEN DEVELOPER COMPANY WITH 

CONSUMER TO BUILDING FACILITIES AND INFRASTRUCTURE (CASE STUDY 

PT JAYA GRAHA) 

 

 The purpose of this study is to know and examine how the implementation of 

agreements between developers and consumers to facilities and building infrastructure and to 

know the legal protection for consumers at the time of developers do not build according to 

the agreement. The method used in this research is the type of research of Normative 

Empirical. The results of this study are: basically consumers have legal protection that is 

protected in article 4 of the Consumer Protection Act that guarantees to consumers to get 

their rights when th goods received are not in accordance with the agreement. In consumer 

claims directly responded by consensus and mediation consultation by the developer get the 

results, the devloper party claimed responsible for the loss of both the consumer in terms of 

land that is not in accordance with the agreement and the delay of electrical installation 

experienced by consumers. 

    

 Keywords: Consumer, Developer, Protection, Legal, Agreement. 
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                   I. PENDAHULUAN 

 

 

Setiap orang baik sendiri maupun berkelompok dalam suatu waktu dan 

dalam keadaan apapun pasti pernah menjadi konsumen atas suatu barang atau jasa 

tertentu. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang wajib menjadi konsumen 

untuk memenuhi kebutuha pribadi maupun kebutuhan keluarganya atau orang 

lain. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan sehari-harinya, seorang manusia 

tidak akan lepas dari status konsumen, mengingat kebutuhan hidup yang sangat 

beragam yang harus selalu terpenuhi. Konsumen adalah setiap orang pemakai 

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

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidaku ntuk 

diperdagangkan.
1
 

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang giat-

giatnya melakukan pembangunan disegala bidang. Manusia sebagai mahluk 

individu dan sosial, mempunyai berbagai kebutuhan hidup yaitu kebutuhan primer 

(pokok)dan kebutuhan sekunder (tambahan). Salah satu di antara sekian banyak 

kebutuhan pokok manusia adalah berupa rumah atau tempat tinggal.Untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan yang baik dan layak untuk ditempati, 

masyarakat membeli perumahan melalui jasa pengembang (developer) atau  lebih 

dikenal oleh masyarakat dengan perusahaan properti.
2
Alasan masyarakat membeli 

perumahan dari perusahaan property adalah masyarakat dapat memperoleh 

perumahan dengan cara cepat, terjangkau tidak repot dan mendapatkan fasilita 

                                                             
1
Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram-NTB, 2016, 

hal.30 
2
Ahmadul Muiz, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah Tinggal Terhadap Iklan 

perusaan Properti, skripsi, 2017,  hal.4 
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umum maupun fasilitas sosial. Namun, kepercayaan masyarakat sering kali 

disalah gunakan oleh pihak perusahaan yang sering membangun tidak sesuai 

dengan perjanjian yang telah di sepakati. Dalam hal ini kewajiban konsumen telah 

dilaksanakan tetapi hak-hak konsumen belum terpenuhi.   

Fakta di lapangan yang kerap kita jumpai ketidak sesuaianya dengan 

perjanjian seperti realita penyebap terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. 

Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain dapat berupa mutu bangunan di 

bawah setandar  perjanjian, fasilitas-fasilitas yang dijanjikan tidak terpenuhi baik 

yag bersifat sosial ataupun pribadi. Developer ingkar dan rumah yang diserahkan 

tidak sesuai kesepakatan awal atau konstruksi bangunan kurang baik. Dalam hal 

ini tentu saja kewajiban konsumen sudah dilaksanakan tetapi hak konsumen tidak 

terpenuhi. Selain persoalan janji yang tidak ditepati dan produk tidak sesuai 

dengan apa yang diberikan kepada konsumen, persoalan lain adalah persoalan 

kualitas bangunan yang kadang-kadang tidak cukup baik. 

Menurut Celina Tri siwi Kristiyanti Hukum Perlindungan  Konsumen 

dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna 

mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang 

dapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk 

mendapatkan pelindungan,masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah 

berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehinga tercipta sistem yang 

kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan 

mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.
3
 

                                                             
3
Celina Tri siwiKristiyanti, Perlindungan konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.1 
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Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemaparan tentang perlindungan 

hukum terhadapkonsumen dalam melakukan pemesanan perumahan yang 

dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli. Ada beberapa hal yang harus 

dipenuhi pengembang/developer sebelum melakukan perjanjian pendahuluan jual 

beli (PPJB) dalam pembangunan perumahan dengan konsumen pembeli sesuai 

dengan Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Permukiman. Ayat (1) rumah tunggal, rumah deret, dan/atau 

rumah susunyang masih dalam tahap proses pembangunan dapatdipasarkan 

melalui sistem perjanjian pendahuluan jualbeli sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang -undangan. Ayat (2) perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: 

status pemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, kepemilikan izin mendirikan 

bangunan induk, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan keter  

bangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui dan 

mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian antara perusahaan developer dengan 

konsumen terhadap fasilitas dan infrastruktur bangunan. b. Untuk mengetahui 

perlindungan hukum bagi konsumen pada saat developer tidak membangun sesuai 

didalam perjanjian. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Manfaat Akademis, yaitu 

untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi 

perbendaharaan koleksi tesis serta kontribusi pemikiran dan untuk perkembangan 

hukum kedepannya. b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi mayarakat, yaitu mengenai tambahan 

pemahaman tentang perlindungan konsumen, khususnya dalam kaitannya dengan 

perlindungan konsumen pelaksanaan perjanjian antara perusahaan developer 

dengan konsumen terhadap fasilitas dan infrastruktur bangunan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum Normatif Empiris. Jenis penelitian hukum normatif ini berfokus 

padabahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau 

pendapat pakar hukum.
4
Sedangkan jenis penelitian hukum empiris ini yang 

merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis, mengkaji 

bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya 

hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah 

sosial dan terhadap aturan hukum.
5
 

 

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Perjanjian Antara Perusahaan Developer Dengan Konsumen 

Terhadap Fasilitas Dan Infrastruktur Bangunan 
 

Pelaksanaan perjanjian antara devloper dengan konsumen terhadap 

fasilitas dan infrastruktur bangunan. Spesifikasi teknis bangunan pada gambar 

rumah sesuai yang berlaku, yang dimana spesifikasi dan gambar tersebut harus 

disetujui dan ditandatangani antara kedua belah pihak pada perjanjian kesepakatan 

                                                             
4
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014, hal.119 
5
Salim dan Erlies Septiana Nurbani,Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014,  hal.20 
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tersebut setelah perusahaan memapaparkan bagai mana kualitas produk rumah 

yang akan diperoleh konsumen  seperti bangunan, fasilitas umum seperti taman 

bermain anak-anak, fasilitas sosial seperti mushola,  fasilitas pribadi, infrastruktur 

jalan perumahan dan luas tanah yang disediakan, barulah konsumen memenuhi 

persyaratan-persyaratan berkas pembelian yang telah ditetapkan oleh  perusahaan 

devloper kepada konsumen.
6
 

Perusahaan devloper dengan konsumen membuat surat perjanjian 

pendahuluan pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang telah di sepakati 

seperti berikut ini. Perjanjian Pendahuluan Perikatan Jual Beli (PPJB) 

dengansyarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
7
 a. Pasal 1 ayat 2 setempat 

dikenal sebagai perumahan ….., Kavling …….. Apabila ternyata setelah diadakan 

pengukuran mengenai luas tanah dimana bangunan tersebut oleh pihak 

berwenang, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terdapat 

ketidaksesuaian dalam perjanjian ini, maka para pihak telah sepakat untuk 

memperhitungkan kelebihan atau kekurangan tanah tersebut dengan harga 

sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tiap meter persegi dan disepakati 

akan dibayarkan oleh para pihak selambat-lambatnya saat penandatanganan Akta 

Jual Beli. Pasal 1 ayat 3 tentang spesifikasi teknis bangunan dan gambar rumah 

sesuai yang berlaku dari PIHAK PERTAMA dan atau perubahan spesifikasi 

teknis bangunan dan gambar rumah dari PIHAK KEDUA (sebagaimana yang 

tercantum dalam halaman tambahan) dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, di 

                                                             
6
Dewi Nurmala, Wawancara Dengan Marketing PT. CITRA JAYA GRAHA, Jempong 

Baru, Kamis 19 April 2018.  
7
PT.CITRA JAYA GRAHA, Akte Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Antara 

Devloper Dengan Konsumen. 
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mana spesifikasi dan gambar tersebut harus disetujui dan ditandatangani antara 

kedua belah pihak pada perjanjian ini. b. Pasal 7 dalam  hal  terjadi  pembatalan  

jual  beli yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat untuk 

mengecualikan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata, sehingga hal tersebut tidaklah diperlukan suatu keputusan atau ketetapan 

Pengadilan Negeri, dan selanjutnya PIHAK KEDUA setuju untuk membayar 

biaya administrasi pembatalan kepada PIHAK PERTAMA dengan perincian 

sebagai berikut : 1. Sebelum pembangunan dimulai, uang tanda jadi sebesar 

maksimal Rp.5.000.000,-(Lima Juta  Rupiah) tidak dapat diambil kembali. 2. Pada 

saat pembangunan rumah sudah berjalan maka PIHAK KEDUA hanya akan 

menerima pengembalian sebesar 20% dari total uang yang telah dibayarkan 

kepada PIHAK PERTAMA. 3. Setelah  fisik bangunan rumah sudah selesai, maka 

semua uang yang sudah terbayar dianggap hangus dan menjadi milik PIHAK 

PERTAMA. c. Pasal 8 ayat 1 gambar rencana bangunan sesuai dengan harga 

dalam pasal perjanjian ini akan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain 

yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Gambar tersebut akan dikonsultasikan 

kepada PIHAK KEDUA untuk kemungkinan  adanya pengembangan sesuai 

keinginan. PIHAK KEDUA  yang harus sudah disetujui dan ditandatangani 

PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu dari tanggal gambar denah 

standar diterima oleh PIHAK KEDUA. Perubahan gambar untuk tampak 

depan/muka tidak diperkenankan. Pasal 8 Ayat 2 menyatakan apabila sampai 

batas waktu yang telah ditentukan diatas PIHAK KEDUA belum menyetujui 

gambar prarencana tersebut, maka PIHAK KEDUA dianggap 
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menerima/mengikuti gambar rencana rumah standar dengan harga sesuai daftar 

yang berlaku. 

 Spesifikasi teknis bangunan dan gambar rumah sesuai yang berlaku 

dari PIHAK PERTAMA, spesifikasi dan gambar tersebut harus disetujui  antara 

kedua belah pihak seperti pada gambar brosur Perumahan Graha Cendana yang 

beralamat di lingkungan Batu Dawe, gang manggis, kecamatan Sekarbela 

Mataram yang dibangun oleh PT.CITRA JAYA GRAHA seperti berikut ini : 

 

                                      Gambar 1 

 

  Dalam hal ini Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengatur apa bila terjadi 

permasalahan soal kurang lebihnya tanah maka para pihak telah sepakat untuk 

memperhitungkan kelebihan atau kekurangan tanah tersebut dengan menambah  

harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tiap meter persegi sehingga 

tidak merugikan kedua belah pihak, berkaitan dengan spesifikasi rumah dan 

gambar rumah yang akan dibangun oleh pihak devloper harus disetujui terlebih 
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dahulu dan ditandatangani antara kedua belah pihak sehingga terjadi kesepakatan. 

  Pada saat konsumen memesan perumahan sebagai tanda jadi konsumen 

dikenakan biaya sebanyak Rp.5.000.000,-(Lima Juta  Rupiah) dan konsumen bisa 

mengembangkan bentuk rumah sesuai keinginan dengan biaya tambahan dari 

konsumen sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, parapihak telah 

sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan syarat-syarat 

dan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini. Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli ini sangat membantu kedua belah pihak sebagai bukti bila sewaktu-

waktu kedua belah pihak tidak bisa memenuhi perjanjianya. 

Dalam perjanjian antara pihak pertama dan kedua (devloper dan 

konsumen) perlu suatu perjanjian agar sah menurut hukum, maka harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu Pasal 1320 

KUH Perdata. Adanya kesepakatan di antara para pihak, disinilah diatur mengenai 

hak dan kewajiban developer dan konsumen. Dalam membuat perjanjian devloper 

selaku pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen, maka perjanjian tersebut 

tidak boleh bertentangan dengan UUPK. 

  Undang-Undang perlindungan konsumen terdapat adanya hak serta 

kewajiban dari konsumen dan hak kewajiban dari pelaku usaha. Perlindungan 

terhadap hak-hak kosumen adalah yang sangat serius. Menurut paradigma laizes 

faire, konsumen dan pelaku usaha mempunyai posisi yang setara dalam perinsip 

kebebasan berkontrak. Sayangnya, paradigma ini tidak selalu tepat. kenyataannya, 

kedudukan konsumen, secara umum, lebih lemah  dibandingkan pelaku 
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usaha.
8
Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang 

menyangkut mutu barang, persaingan curang pemalsuan, penipuan, periklanan 

yang menyesatkan, dan sebagainya.
9
 

Perlidungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Developer Yang 

Tidak Membangun Sesuai Dengan Perjanjian 

 Perlindungan hukum bagi konsumen sesungguhnya sudah mulai sejak 

adanya niat pelaku usaha untuk menawarkan produknya kepada calon konsumen 

dan berlanjut pada masa terjadinya transaksi hingga masa perawatan atau adanya 

jaminan perawatan pada saat berakhirnya transaksi. Singkatnya perlindungan 

konsumen timbul sejak masa transaksi, hinga masa purna transaksi. Timbulnya 

perlindungan konsumen pada masa transaksi menimbulkan hak calon konsumen 

dan melahirkan pula kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen. 

 Disamping itu, didalam UUPK juga telah diatur mengenai tanggung 

jawab pelaku usaha sebagai mana telah tercantum di dalam pasal 19. Menurut 

pasal ini pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Secara umum bagi perusahaan 

developer yang tidak membangun sesuai dengan perjanjian langsung bertanggun 

jawab terhadap bangunan yang sesuai dengan perjanjian. 

Bentuk tanggung jawab yang pertama developer  terhadap konsumen yang 

dirugikan pada kasus Perumahan Graha Cendana yang merugikan konsumen 

                                                             
8
Ahmad Zuhairi, hal. 22 

9
Ibid., 
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seperti kurangya luas tanah yang diberikan oleh pelaku usaha, kemudian setelah 

konsumen mengklaim atas kekurangan tanah tersebut pihak developer dan 

konsumen melakukan musyawarah dengan berlandasan pasal 1 ayat 2 Perjanjian 

Pendahuluan Jual Beli tanah dan bangunan (PPJB) yang telah disepakati, maka 

para pihak telah sepakat untuk memperhitungkan kelebihan atau kekurangan tanah 

tersebut dengan harga sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), pihak 

developer bertanggung jawab atas klaim konsumen dengan cara mengurangi 

angsuran bagi konsumen yang keredit dan mengembalikan uang sebesar 

Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)  permeternya bagi konsumen yang membeli 

secara kes. 

Bentuk tanggung jawab yang kedua pada kasus keterlambatan 

pemasangan listrik Perumahan Pesangrahan Indah  kedua belah pihak antara 

perusahaan developer dengan konsumen sepakat menyelesaikan kasus ini melalui 

musyawarah, dan hasil dari musyawarah tersebut pihak developer bertanggung 

jawab atas klaim konsumen dengan cara memberikan opsi sementara mengalirkan 

listrik dari rumah warga yang terdekat dari perumahan kerumah konsumen yang 

sudah ditempati sampai listrik dipasang oleh pihak PLN. 

Landasan hukum  yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut 

tanggung jawab perdata pelaku usaha adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 pasal 45 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen  Juncto Pasal 47 UUPK 

yang menyatakan Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. Pasal 47 UUPK yang mnyatakan penyelesaian sengketa konsumen di 
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luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk 

dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untukmenjamin tidak 

akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh 

konsumen. Ketentuan ini memberikan kemungkinan bagi penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan. Selanjutnya penyelesaian sengketa konsumen dapat pula 

dilakukan melalui Badan Penyelesain Sengketa Konsumen sebagaimana diatur di 

dalam pasal 49 sampai dengan 58 UUPK. 

 Dalam bentuk kerugian yang dihadapi konsumen atas kasus kekurang 

tanah ini adalah kurang luasnya pekarangan rumah meskipun uang sudah 

dikembalikan sesuai jumlah yang sudah diperhitungkan tetapi keadaan tanah 

rumah yang kurang luas memberikan kesan kepada konsumen kurang nyaman dan 

bentuk kerugian dari keterlambatan pemasangan listrik rumah oleh pelaku usaha, 

konsumen yang telah menempati rumah agak kesusahan dalam keperluan sehari-

hari baik untuk lampu penerangan dan keperluan lainya. 

 Dari hasil wawancara juga diketahui, bahwa tidak ada satupun klaim 

konsumen yang diajukan diteruskan sampai Kepengadilan Negri dari awal 

perusahaan ini didirikan di tahun 2007-2018 perusahaan masih bisa 

bertanggungjawab atas klaim-klaim konsumen  yang alhamdulillah masih bisa 

diselsaikan dengan cara mediasi atau musyawarah.
10

 

 Dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengamanatkan “Penyelesaian 

sengketa di bidang perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan  

                                                             
10

Dewi Nurmala, Marketing , Op.Cit., 
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musyawarah untuk mufakat”. Apabila penyelesaian sengketa konsumen 

berdasarkan musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang baik untuk kedua 

belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha, pasal 148 Undang-Undang Nomor 

1 ayat 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur 

penyelesaian sengketa yang dapatditempuh oleh konsumen perumahan, sebagai 

berikut: 1. 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 sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian 

sengketa. 

 Dilihat dari Undang-Undang yang diatas menyatakan apa bila  

penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan 

musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang baik untuk kedua belah pihak 

dapat menempuh pengadilan umum apabila para pihak dirugikan. 

 Dalam rangka untuk menangani permasalahan penyelesaian kasus 

sengketa perumahan, pemerintah menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa 

(BPSK) yang ada disetiap kota untuk membantu para konsumen maupun pelaku 

usaha dalam menyelesaikan perkara sengketa agar tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. Undang-Undang (Pasal 49 UUPK) mengatur soal penyelesaian 

sengketa konsumen yang dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut Badan 

Penyelesaian Sengketa (BPSK).
11
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 Pengaduan konsumen tidak hanya dapat diselesaikan oleh BPSK. 

Namun, menurut UUPK prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen 

yang menderita kerugian, untuk menuntut pertanggungjawaban perdata kepada 

pengembang perumahan adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata ke 

Pengadilan Negri. Gugatan yang diajukan didasarkan pada ketentuan pasal 1365 

kitab undang-undang hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum. 

Disamping itu dapat juga dilakukan gugatan secara class action apabila diajukan 

oleh sekelompok konsumen ataupun oleh lembaga swadaya masyarakat. Gugatan 

secara class action juga diajukan kepada Pengadilan Negri.
12

 

                                        III. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Pelaksanaan perjanjian fasilitas dan infrastruktur bangunan, dalam 

pelaksanaan awalnya untuk spesifikasi dan gambar rumah tersebut harus 

disetujui dan ditandatangani antara kedua belah pihak pada perjanjian 

kesepakatan tersebut setelah  perusahaan memaparkan bagaimana kualitas 

produk rumah yang akan diperoleh konsumen, barulah konsumen memenuhi 

persyaratan-persyaratan berkas pembelian yang telah ditetapkan oleh  pelaku 

usaha kepada konsumen setelah itu pihak pertama (devloper) dengan pihak 

kedua (konsumen) membuat surat Perjanjian Pendahuluan Jual Belitanah dan 

bangunan (PPJB) dengan jenis-jenis perjanjian yang telah di sepakati. Dalam 

kaitannya dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah antara developer 

dengan konsumen, dan tanggung jawab developer dapat dilihat sejak 
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dikeluarkannya brosur penawaran rumah oleh pihak developer, pelaksanaan 

perjanjian pengikatan jual beli rumah hingga pasca penyerahan rumah dari 

developer kepada konsumen; 2. Pada dasarnya konsumen memiliki 

perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUPK yang 

menjamin kepada konsumen untuk mendapatkan haknya bila mana barang 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Perlindungan hukum terhadap 

konsumen oleh PT.CITRA JAYA GRAHA selaku pihak pertama yang tidak 

membangun sesuai dengan apa yang diperjanjikan, klaim-klaim para 

konsumenlangsung ditanggapi pihak devloper dengan bertemusecara 

musyawarah mufakat dan mediasi antara kedua belah pihak sehingga 

mendapatkan hasil, sebagaimana pihak developer menyatakan bertanggung 

jawab atas kerugian konsumen baik itu dari segi tanah yang tidak sesuai 

perjanjian dan keterlambatan pemasangan listrik yang dialami konsumen. 

     Saran 

1. Bagi konsumen pada saat melaksanakan transaksi jual beli rumah properti, 

sekiranya dapat secara teliti pada saat melaksanakan Perjanjian 

Pendahuluan Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam pasal 7 tentang pembatalan 

pembelian sangat merugikan konsumen dikarnakan pihak konsumen 

memberikan kebijakan secara sepihak untuk tidak mengembalikan uang 

tanda jadi pembelian perumahan yang telah diberikan konsumen. 

konsumen harus mencermati perumahan secara rill, baik mengenai 

fasilitas yang tersedia, luas tanah dan lain-lain, sebagai mana untuk 

menghindari kerugian di kemudian hari setelah perumahan ditempati 
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konsumenuntu menjaga tidak menimbukan komplin kepada pelaku usaha 

dengan kekurangan rumah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Pihak  

konsumen perlu untuk mencari informasi sepenuhnya, yang tidak hanya 

melihat iklan gambar dari pelaku usaha; 2. Bagi konsumen perumahan 

yang dirugikan terhadap perjanjian yang tidak sesuai, bila tidak ada jalan 

keluar pada saat musyawarah antara kedua belah pihak bisa langsung 

menyelesaikan permesalahan melaluai BPSK (badan penyelesaian 

sengketa) kota Mataram diberikan kepercayaan oleh pemerintah upaya 

menangani dan menyelesaikan kasus sengketa perumahan, yang  dimana 

konsumen dapat mengklaim hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha  

melaui BPSK, bila mana pelaku usaha tidak menepatijanjinya dan tidak 

bertanggung jawab. 
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