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ABSTRAK 

Akmal Ramadhan, (2019) : Tanggung Jawab Developer Terhadap Selisih Harga    

antara Pihak Bank dengan Pihak Developer Di Perumahan 

Bukit Belutu Indah PT. Darma Karya Nusantara. 

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Di dalam 

kamus hukum rumah di artikan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pemenuhan kebutuhan akan Perumahan 

merupakan hak individu yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing 

individu, Adanya praktek jual beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan 

diakomodasikan dalam dokumen hukum Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah, 

Didalam perjanjian antara pihak bank dengan devoloper sudah dijelaskan 

bahwasannya harga jual beli rumah yang ditetapkan pihak bank untuk pembelinya 

sebesar Rp.112.300.000,00 tetapi dari pihak developer harganya di rubah secara 

sepihak sebesar Rp.117.000.000,00 dengan adanya kasus tersebut mengakibatkan 

kerugian bagi pihak pembelinya atau konsumen. 

Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Developer terhadap selisih harga 

antara pihak Bank dengan Devoloper di Perumahan Bukit Belutu Indah PT. Darma 

Karya Nusantara, serta faktor penyebab terjadinya selisih harga antara pihak Bank 

dengan Developer. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini 

di lakukan terhadap keadaan yang nyata pada konsumen di perumahan bukit belutu 

indah, Kecamatan kandis. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, 

kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada 

identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian jual beli 

rumah pihak bank telah menetapkan harga jual beli rumah dengan tipe 36 seharga 

Rp.112.300.000,00, namun pihak developer berani dengan sepihak menaikkan harga 

per unit rumah menjadi Rp.117.000.000,00 hingga menjadikan selisih harga sebesar 

Rp.4.700.000,00. Sebagian besar konsumen tidak menyetujui yang di lakukan oleh 

pihak developer karena pihak konsumen meminta pihak developer untuk bertanggung 

jawab terhadap selisih harga tersebut. Faktor penyebab terjadinya selisih harga 

menurut pihak developer yaitu untuk penambahan terali atau jerjak rumah dan biaya 

administrasi, tetapi hingga 2016 sampai sekarang 2019, tidak ada pembangunan yang 

di peroleh pihak konsumen dengan yang dijanjikan pihak developer tersebut. 
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seisinya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di daratan maupun di kedalaman 

lautan dan bintang-bintang di langit, dijadikan padanya penerang dan bulan yang 

bercahaya yakni Allah SubhanallahuWata’ala karena berkat limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan 

Taslim senantiasa kita tercurah kan kepada Nabi Muhammad Sholallahu 

AlaihiWasallam, yang telah membawa kita semua kezaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana pada program Strata Satu Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis teliti adalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Di 

dalam kamus hukum rumah di artikan bangunan yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
1
 Rumah adalah 

salah satu bangunan yang di jadikan tempat tinggal selama jangka waktu 

tertentu. Dalam arti khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial 

kemasyarakatan yang terjalindi dalam tempat tinggal seperti keluarga, hidup, 

makan, tidur, beraktifitas dan lain sebagai nya. Rumah juga berfungsi sebagai 

tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tempat untuk beristirahat, 

beserta tempat untuk berkumpulnya keluarga. 

Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia 

memang sangat vital. tanpa tempat tinggal manusia tidak akan dapat hidup 

dengan layak. Terpenuhinya kebutuhan akan pangan dan sandang saja tidaklah 

cukup. Ada peringkat dalam pemenuhan atas kebutuhan itu, dari kebutuhan 

yang minimum hingga yang tidak terbatas.
2
 

Populasi manusia akan semakin bertambah dan berkembang. 

Bertambahnya jumlah populasi manusia tersebut juga akan menyebabkan 

semakin bertambahnya kebutuhan hidup, salah satu kebutuhan hidup tersebut 

                                                             
1
 Dzulfikli umar dan Jimmy, Kamus Hukum Dictionary Of Law, (Surabaya: Graha Media 

Press, 2012), h. 347. 
2
 Suparno Sastra, Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan, (Yogyakarta: CV.Andi 

Offset, 2006). h. 1. 
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adalah kebutuhan perumahan. Perkembangan perumahan dan permukiman 

merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia.ada 

beberapa macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, diantaranya 

adalah kebutuhan perumahan yang memiliki lingkungan asri, nyaman serta 

bernuansa islami bagi orang-orang muslim. 

Pemenuhan kebutuhan akan Perumahan merupakan hak individu yang 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Sebagian orang 

beranggapan belum lengkap kehidupan seseorang apabila belum memiliki 

rumah sendiri. Namun demikian pemenuhan kebutuhan itu tidak sekedar 

syarat formal untuk berlindung. Setiap individu selalu berkeinginan agar 

rumah yang dihuninya memenuhi standar kesehatan, standar konstruksi, 

tersedianya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lingkungan yang 

memadai. Tujuan pembangunan perumahan pun ditekankan pada pentingnya 

lingkungan yang sehat serta terpenuhinya kebutuhan akan sarana kehidupan 

yang memberi rasa aman, damai, tentram dan sejahtera. Tujuan ini menjadi 

harapan ideal dari setiap individu konsumen perumahan.
3
 

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, di tetapkan bahwa 

pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi 

salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu 

lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas 

lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu 

                                                             
3Ibid. 
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upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk 

menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga 

yang terjangkau oleh masyarakat terutama yang golongan berpenghasilan 

rendah dan dengan tetap memperhatikan keadaan masyarakat tersebut. 

Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah 

perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang 

disadari dan tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi 

pemahaman tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak 

mengetahuiketentuan penting dalam hukum perjanjian. Mengacu juga pada 

ketentuan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat 

yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.
4
 

Landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan tidak 

terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti 

halnya transaksi jual beli. Umumnya kita tidak benar benar menyadari bahwa 

apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan 

suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak 

mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang di lakuan dalam 

jual beli dapat dituntut ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan 

didalamnya. 

                                                             
4
 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
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Pada pokoknya substansi perjanjian itu merupakan kehendak dan 

keinginan para pihak yang berkepentingan.
5
 Dengan demikian susbtansi 

perjanjian dapat mencakup objek, hak dan kewajiban para pihak dan lainnya. 

Setelah itu dalam Pasal 1315 KUH Perdata memberikan kita suatu pedoman 

terhadap siapa sajakah, suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung bahwa 

perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis dalam arti hak dan 

kewajiban yang timbul dalam perjanjian hanyalah untuk para pihak sendiri. 

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, 

baik perjanjian secara lisan dan tertulis. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak 

dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, artinya 

hukum perjanjian adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk 

melindungi kepentingan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi 

perubahan masa datang yang bervariasi seperti jual beli. 

Pendapat ini mengkaji hukum perjanjian dari aspek mekanisme atau 

prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk melindungi hak yang 

timbul dalam pembuatan konsesus antara para pihak. Sebagaimana diketahui 

bahwa menurut sistem hukum manapun didunia ini, kesepakatan kehendak 

merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan 

dalan Pasal 1320 KUH Perdata. 

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari 

adanya unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan 

                                                             
5
 Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung:PT. Aditya Bakti, 1994), h. 63. 
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penawaran (acceptance) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu 

perjanjian yang terutama untuk perjanjian bisnis seperti Perjanjian Pengikat 

Jual Beli (PPJB) yang dilakukan secara tertulis. Fungsi perjanjian jika dilihat 

dari aspek yuridis adalah pertama mengatur hak dan kewajiban para pihak, 

kedua mengamankan transaksi bisnis, ketiga mengatur tentang metode 

penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. 

Hak atas rumah dalam disiplin yang memadai (adequate housing) yang 

memiliki arti begitu penting karena tidak hanya mencakup sebuah bangunan 

beratap melainkan pemenuhan prinsip affordability, habitability, acessbility. 

Akan tetapi mencakup standar nasional HAM yaitu berupa material, fasilitas 

dan infrastruktur rumah itu sendiri. standar nasional juga menyatakan legal 

security of tenure yang menyatakan prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan 

hak atas rakyat atas rumah tersebut.
6
 

Perjanjian Pengikat Jual Beli merupakan implementasi Asas 

Kebebasan Berkontrak dimana para pihak dapat menentukan secara bebas 

keinginannya lalu dituangkan dalam klausula perjanjian. Dalam 

perkembangannya asas ini dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip 

ini hanya mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal 

mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam 

kenyataannya hal tersebut sering terjadi demikian sehingga negara 

menganggap perlu untuk campur tangan untuk melindungi para pihak yang 

                                                             
6
 Patra M Zein, Hak Rakyat atas Perumahan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 

20. 
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lemah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan campur 

tangan pengadilan melalui putusan-putusannya. 

Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan 

ketidaksesuaian antara brosur dengan realita yang diterima pembeli dan 

memposisikan pembeli sebagai kelompok yang lemah daripada pengembang 

dan tidak jarang pula menyesatkan (mislead information) atau tidak benar 

serta salah satu oknum seperti developer yang tidak jarang dalam sebuah PT 

melakukan penggelapan dan penipuan. Padahal pembeli sudah terlanjur 

menandatangani PPJB dengan perusahaan pengembang 

Menyangkut perjanjian pengikat jual beli rumah ini menimbulkan 

permasalahan atau problematika yang merugikan konsumen/pembeli misal 

dalam cara pemasaran rumah baik pra jual atau saat transaksi itu sendiri. 

Sejumlah kendala banyak ditemukan dikarenakan tidak ada peraturan 

Perundang-undangan yang signifikan dalam mengatur tentang perlindungan 

oleh pembeli rumah.
7
 

Adanya praktek jual beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan 

diakomodasikan dalam dokumen hukum Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah, 

dasar pemikiran PPJB harusnya merupakan kesepakatan antara kedua belah 

pihak dalam menjalankan prestasi nya setelah itu baru disahkan oleh Notaris. 

Keadaan ini sering mengecewakan konsumen dan seringkali penyelesaian 

complaintitu tidak wajar bagi pembeli yang dijadikan dasar untuk 

                                                             
7
 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: PT. Prenada Media, 

2004) h. 2. 
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menyelesaikan keluhan itu yaitu PPJB yang tidak memberikan perlindungan 

hukum bagi pembeli atau biasa dikatakan klausula dalam PPJB terlalu berat 

sebelah karena kepentingan penjual lebih diutamakan.
8
 

dikatakan klausula dalam PPJB terlalu berat sebelah karena 

kepentingan penjual lebih diutamakan. Kontrak sengaja dibuat sebagai suatu 

alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang 

dirugikan telah memiliki alat bukti perlindungan untuk mengajukan sebuah 

tuntutan keadilan kepada pihak lainnya. Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli 

juga disertakan dengan akta autentik sebagai bentuk perlindungan hukum atau 

bisa disebut sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah 

mengadakan perjanjian tertentu, sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang 

tertulis menjadi tujuan dan keinginan para pihak, sebagai bukti sebagai 

kehendak para pihak. Akta notariel merupakan bukti primafacie mengenai 

fakta, yaitu pernyataan yang termuat dalam akta notaris dalam pelegalan suatu 

perjanjian. Sedangkan fungsi utama kontrak adalah dapat memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak secara nyata. Dengan 

demikian pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dalam Perjanjian 

Pengikat Jual Beli Rumah perlu diintensifkan secara spesifik.
9
 

Didalam perjanjian antara pihak bank dengan devoloper sudah 

dijelaskan bahwasannya harga jual beli rumah yang ditetapkan pihak bank 

                                                             
8
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2005), h. 8.  
9
Hasanuddin Rahman, Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak 

Bisnis,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 3.  
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untuk pembelinya seharga Rp.112.300.000,00 tetapi dari pihak developer 

harganya di rubah secara sepihak seharga Rp.117.000.000,00 dengan adanya 

kasus tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak pembelinya atau konsumen. 

Dengan adanya kasus tersebut saya tertarik mengambil judul mengenai 

“Tanggung jawab Developer Terhadap Selisih Harga Antara Pihak Bank 

dengan Developer di Perumahan Bukit Belutu Indah PT. Darma Karya 

Nusantara.” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang di 

inginkan maka penulis hanya memfokuskan pembahasan Tanggung jawab 

Developer Terhadap Selisih Harga Antara Pihak Bank dengan Developer 

di perumahan Bukit belutu Indah PT. Darma Karya Nusantara Nusantara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tanggung jawab Developer terhadap selisih harga 

antara pihak Bank dengan Devoloper di Perumahan Bukit 

Belutu Indah PT. Darma Karya Nusantara? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya selisih harga antara pihak Bank 

dengan Developer? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tanggung jawab Developer terhadap selisih 

harga antara pihak Bank dengan Devoloper di Perumahan Bukit 

Belutu Indah PT. Darma Karya Nusantara 

b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya selisih harga antara 

pihak Bank dengan Developer. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai pengembangan wawasan penulis tentang ilmu hukum 

khususnya mengenai selisih harga antara pihak Bank dengan 

Developer. 

b. Sebagai pengembangan wawasan penulis tentang ilmu hukum 

khususnya mengenai  tanggung jawab Developer terhadap selisih 

harga antara pihak Bank dengan Devoloper di Perumahan Bukit 

Belutu Indah PT. Darma Karya Nusantara dan cara penyelesaian 

selisih harga antara pihak Bank dengan Developer. 

c.  Sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Suska 

Riau Pekanbaru. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk melaksanakan penelitian penulis menggunakan metode 

sebagai berikut:
10

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis artinya penelitian yang 

langsung mengumpulkan data dilokasi penelitian, dengan 

menggunakan alat pengumpul data berupa  wawancara. Sedangkan 

sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif artinya penelitian yang 

menggambarkan mengenai tanggung jawab Developer terhadap selisih 

harga antara pihak Bank dengan Developer dan cara penyelesaiannya. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perumahan Bukit Belutu indah 

PT. Darma Karya Nusantara Desa Belutu Kecamatan Kandis 

Kabupaten Siak. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Yang menjadi Subyek penelitian ini adalah Perumahan Bukit 

Belutu Indah, sedangkan Obyek penelitiannya adalah Perjanjian Pihak 

Bank dengan Konsumen dan Perjanjian Developer dengan Konsumen. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
10

Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,2002), h.20.  



11 
 

 
 

1) 1 orang Developer 

2) 1 orang Kepala BTN 

3) 150 orang konsumen 

b. Sampel 

Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagian dari 

populasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ilmiah merupakan 

suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada 

hakikatnya merupakan generalisasi dari sampel yang akan dipilih.
11

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

purposive sampling peneliti memilih sendiri sampel yang 

didasarkan kepada ciri-ciri atau sifat populasi dari pihak developer 

dan konsumen. Sampel dalam Penelitian ini dapat dilihat pada 

table 1.1 dibawah ini: 

Tabel I.1 

Tabel Populasi dan Sampel 

 

No Responden Populasi Sampel Persentase 

1 Developer 1 orang 1 orang 100% 

2 Kepala BTN 1 orang 1 orang 100% 

3 Konsumen  150 orang 50 orang 30% 

Jumlah 152 orang 52 orang 100% 

 

5. Jenis dan Sumber data 

a. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan data 

Primer, adalah data yang langsung dari responden. 

                                                             
11

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2011), 

h. 122.  
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b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang sudah jadi atau 

merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data Sekunder 

merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya 

melalui buku-buku peraturan perundang-undangan serta sumber 

lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
12

 

c. Data Tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang memberi 

penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah internet. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian,yaitu 

lapangan dan pustaka. Maka dari itu metode pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan 

meninjau secara langsung pada obyek yang akan diteliti. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya 

dilapangan. 

b. Wawancara, suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada developer dan beberapa 

konsumen. 

c. Angket, yaitu Peneliti mengumpulkan data dengan cara 

membagikan angket tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

konsumen 

                                                             
12

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: CV. Alfabet, 2003), cet.ke-5, h. 32.  
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d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti buku-buku 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

7. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari wawancara penulis analisa dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan jalan 

mengklasifikasikan data-data dalam kategori persamaan jenis data itu, 

kemudian uraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang 

utuh tentang masalah yang diteliti. 

8. Metode Penulisan 

Metode Deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau 

jeneralisasi yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau 

fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan hasil penelitian karya ilmiah ini, akan disajikan 

dan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang permasalahan-permasalahan, yaitu : Latar 

Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

 

 



14 
 

 
 

 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang gambaran umum perumahan bukit belutu 

indah PT. Darma Karya Nusantara yang meliputi sejarah berdirinya 

Perumahan Bukit Belutu Indah, Visi dan Misi PT. Darma Karya 

Nusantara dan Struktur Organisasi PT Darma Karya Nusantara. 

 BAB III TINJAUAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep Perjanjian yang berisi 

pengertian perjanjian, pengertian jual beli beserta jaminan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian yang berhubungan dengan 

permasalahan yaitu: tanggung jawab developer terhadap selisih 

harga antara pihak Bank dengan Devoloper di perumahan Bukit 

Belutu Indah PT. Darma Karya Nusantara dan Apa faktor 

penyebab terjadinya selisih harga antara pihak Bank dengan 

Developer 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran 

 DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Kandis 

1. Sejarah Kecamatan Kandis 

Terbentuknya Kecamatan Kandis sebagai institusi eksekutif yang berperan 

menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan 

masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten 

Siak, merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah 

masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih 

memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya. Kecamatan 

Kandis posisi pusat pemerintahnnya ada di Kelurahan Telaga Sam-Sam kurang 

lebih jaraknya 145 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak dapat ditempuh 

melalui darat. 

Kecamatan Kandis merupakan pemekaran dari Kecamatan Minas pada 

akhir tahun 2002, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 

Tahun 2002 Tentang “Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk 

Dalam, Dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”.
13

 Tujuan pemekaran ini 

adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintan dalam menjalankan 

hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dari 

pemerintahan kecamatan. Dengan demikian potensi yang ada di kecamatan ini 

                                                             
13 http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id. 
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secaratidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih 

dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah 

yang lama. Wilayah Kecamatan Kandis seperti pada umumnya wilayah di 

Kabupaten Siak yang terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan 

struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan 

dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau 

tanah basah. Dengan topografi yang berbukit dan berlembah Kecamatan Kandis 

merupakan daerah lintas Sumatera yang ramai dilalui kendaraan, selain itu di 

daerah ini juga banyak terdapat perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh 

swasta. 

2. Keadaan Geografis dan Demografis 

Secara geografis Kecamatan Kandis terletak antara : 100054’ - 101034’ 

Bujur Timur dan 0040’ - 1013’ Lintang Utara dengan luas wilayah 104.645 

Ha.Kecamatan Kandis berbatasan dengan :  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Minas, Kecamatan Sungai 

Mandau.
14

 

Diawal pembentukannya, kecamatan Kandis hanya memiliki 6 

desa/kelurahan yang terdiri dari 3 ( tiga ) desa yakni Desa Sam-sam, Desa Kandis, 

Desa Belutu dan 3 (tiga ) kelurahan yakni Telaga Sam-sam, Simpang Belutu, 

                                                             
14 Dokumentasi dari Kantor Camat Kandis 
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Kandis Kota Namun seiring dengan pesatnya pembangunan jumlah desa dan 

kelurahan bertambah menjadi 11 desa/kelurahan Yakni Desa Sam-sam, Desa 

Kandis, Desa Belutu, Kelurahan Telaga Sam-sam, Kelurahan Kandis Kota, 

Kelurahan Simpang Belutu, Desa Jambai Makmur, Desa Pencing Bekulo, Desa 

Sungai Gondang, Desa Bekalar, Desa Libo Jaya. 

TABEL II.I 

NAMA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN KANDIS 

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah (HA) 

1 Sam-sam 4.500 

2 Kandis 30.511 

3 Belutu 3.500 

4 Telaga Sam-sam 4.550 

5 Kandis Kota 2.500 

6 Simpang Belutu 8.752 

7 Jambai Makmur 8.471 

8 Pencing Bekulo 917 

9 Sungai Gondang 3.200 

10 Libo Jaya 5.255 

11 Bekalar 32.489 

Jumlah 104.645 

Sumber Data: Monografi Kecamatan Kandis 2019 

 

3. Kependudukan 

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha 

untuk membangun perekonomian, dengan demikian masalah penduduk sangat erat 

kaitannya dengan pembanguna ekonomi. Penduduk merupakan sumber utama 

terciptanya tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor yang harus 

ditingkatkan dan dikembangkan dalam perekonomian suatu bangsa. 

Data statistik kependudukan ini diambil dari kantor kecamatan 

berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk dari setiap desa/kelurahan, sehingga 

diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan jumlah dan komposisi 

penduduk di lapangan. 
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Dari hasil registrasi, penduduk di Kecamatan Kandis sebanyak 56.118 

jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 28.940 jiwa dan perempuan sebanyak 

27.178 jiwa sehingga didapatkan sex ratio sebesar 106,48 sedangkan rumah 

tangga sebanyak 13.830 sehingga diperoleh penduduk perumah tangga sebanyak 4 

jiwa. 

Dari jumlah penduduk sebanyak 56.118 jiwa tersebut dapat dilihat 

penyebaran serta persentase pada masing-masing Desa/Kelurahan sebagai berikut: 

TABEL II.2 

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN KANDIS 

No Nama Desa/Kelurahan Jumlah 

Penduduk 

Persentase 

1 Sam-sam 7.357 13.11 

2 Kandis 5.386 9.60 

3 Belutu 5.244 9,34 

4 Telaga Sam-sam 4.946 8,81 

5 Kandis Kota 10.180 18,14 

6 Simpang Belutu 4.856 8,65 

7 Jambai Makmur 3.876 6,91 

8 Pencing Bekulo 2.314 4,12 

9 Sungai Gondang 1.606 2,86 

10 Libo Jaya 5.269 9,39 

11 Bekalar 5.084 9,06 

Jumlah 56.118 100 

Sumber Data: Monografi Kecamatan Kandis 2019 

 

B. Gambaran Umum PT Darma Karya Nusantara 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Darma Karya Nusantaran merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pengembangan, dan pembangunan serta perjualan rumah. 

Perusahan didirikan pada tanggal 2 Agustus 2012. PT. Darma Karya Nusantara ini 

beralamat di Jl. Surya Minang Kecamatan Kandis Kabupatek Siak Provinsi Riau.  

Maksud dan Tujuan dari pendirian perseroan ini adalah berusaha dalam bidang 



19 
 

 
 

pembangunan dan menjadi perusahaan konstruksi yang mencipatakan hunian 

dengan lingkungan sehat dan nyaman.
15

 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Menjadikan PT. Darma Karya Nusantara sebagai perusahaan konstruksi, 

property dan realestate regional yang menciptakan kawasan menjadi bernilai, 

terjangkau dan monumental. 

b. Misi 

1) Memberi nilai tambah, kepuasan dan manfaat terbaik secara terus 

menerus kepada konsumen dan stakeholder. 

2) Menjaga kualitas lingkungan dengan meperhatikan dampak 

lingkungan sosial. 

3) Menjadi panutan model tata kelola perusahaan yang baik dalam 

lingkungan perusahaan dan tanggung jawab sosial (social 

responbility). 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi 

sangat penting sekali bagi perusahaan karena dengan adanya struktur 

organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab. Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas 

                                                             
15 Dokumentasi dari Kantor PT.Darma Karya Nusantara 
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tujuan dan sasaran dari perusahaan, dan siapa yang mempunyai 

wewenang atas setiap bagian dari pekerjaan. 

Pembagian tugas terhadap bawahan dapat menghindari terjadinya 

duplikasi tugas, sehingga karyawan tahu setiap pekerjaan apa yang 

harus mereka kerjakan. Dengan demikian masing-masing tugas dapat 

terkoordinir ke satu arah dan tujuan. Struktur organisasi memungkinkan 

perusahaan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pengorganisasian 

yang terdapat didalam perusahaan. Struktur organisasi setiap 

perusahaan berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan kebutuhan 

perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi, maka 

berikut struktur organisasi PT. Darma Karya Nusantara 

 

4. Tugas dan Wewenang PT. Karya Darma Nusantara 

a. Komisaris 

Komisaris mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk 

mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan 

wewenang komisaris antara lain: 

1. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam 

menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. 

2. Komisaris dapat memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti 

lainnya, memerikasa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-

lain 
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3. Memberhentikan dengan sementara anggota apabila anggota direksi 

tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Direktur Utama 

Direktur utama adalah pimpinan yang mengepalai seluruh aktivitas 

perusahaan dan tanggung jawab atas kegiatan sehari-hari perusahaan. 

Tugas dan tanggung jawab dirrektur antara lain: 

1. Mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan tentang segala 

kejadian serta mengikat perseroan dengan pihak lain dalam bentuk 

kerja sama. 

2. Menetapkan rencana kerja, pembagian tugas pegaawai menurut 

bidang masing-masing. 

3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai, menilai kinerja dan 

prestasi bawahannya. 

4. Menandatangani berbagai surat dan menyetujui kerjasama. 

5. Melakukan kegiatan koordinasi dengan manajer dibawahnya serta 

mengadakan rapat kerja untuk membicarakan masalah operasional 

perusahaan. 

c. Manager 

1. Menjalankan kebijaksanaan tugas pokok yang diberikan oleh 

direktur. 

2. Merencanakan rencana penjualan dan anggaran tiap tahunnya. 
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3. Memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk 

mencapai kesempurnaan pasar. 

4. Mengawasi setiap jalannya kegiatan operasional. 

d. Keuangan Accounting 

1. Bertanggung jawab atas seluruh pemasukan dan pengeluaran dana. 

2. Membuat tata usaha keuangan dari seluruh kegiatan yang dilakukan 

dalam perusahaan 

3. Membuat dan menyampaikan laporan kas secara berkala kepada 

manajer. 

4. Dalam melaksankan tugaasnya bertanggungjawab langsung kepada 

manajer. 

e. Administrasi dan Umum 

1. Bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi dan tata 

usaha yang dibebankan kepadanya. 

2. Membuat dan mengatur penggunaan sarana umum dilapangan. 

3. Mengatur penjadawalan pengaturan barang-barang inventaris 

perusahaan dan melakukan tertib administrasi. 

4. Melakukan koordinasi dalam penggunaan tenaga kerja dan sarana 

yang diperlukan. 

f. Pengawas dan Lapangan 

1. Mengatur dan melakukan proses pembangunan mulai dari bahan 

baku sampai bangunan jadi. 
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2. Membuat rekomendasi tentang kebutuhan bahan dan membuat 

laporan tentang pemakaian bahan. 

3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kerja dan 

mengawasi buruh. 

g. Marketing 

1) Menjalankan tugas pokok yang telah diberikan direktur. 

2) Menyusun rencana penjualan tiap tahun. 

3) Memantau dan menganalisa permintaan pasar yang lebih luas untuk 

mencapai kesempatan pasar. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PT. DARMA KARYA NUSANTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Admin PT. Darma Karya Nusantara 2019 

 

4. Aktivitas Perusahaan 

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh 

manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang 

dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan 
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ADMINISTRASI 

TRI UTAMI 
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RAJA SYAHPUTRA 
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memberikan keuntungan bagi perusahaan. PT. Darma Karya Nusantara 

merupakan. 

PT. Darma Karya Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang developer. Dalam usahanya PT. Darma Karya Nusantara mempunyai 

kegiatan usaha utama yaitu sebagai developer dan kontraktor dengan 

melakukan pembangunan perumahan khususnya di daerah Kecamatan Kandis 

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh PT. Darma Karya Nusantara antara lain: 

a. Membangun perumahan untuk keperluan perumahan rakyat. 

b. Usaha kontruksi. 

c. Usaha developer. 

d. Usaha distribusi. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak dapat dilepaskan dari 

pembahasan tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai 

kaitan yang erat, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang 

menjadi sebab lahirnya perikatan, disamping sumber lainnya yaitu Undang-

Undang. Jika kita berbicara mengenai perjanjian dalam aspek hukum, maka 

peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH perdata 

yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut ketentuan-

ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua. Perjanjian diatur dalam 

Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari 

perikatan. 
16

 

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum 

Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Namun 

demikian rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tampaknya kurang lengkap, 

karena yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja, 

padahal yang seringkali dijumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pihak 

saling mengikatkan diri satu sama lain, para pihak saling mengikatkan diri 

sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik, oleh sebab itu 
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rumusan dari pasal tersebut seharusnya ditambah “ atau saling mengikatkan 

dirinya satu sama lain”.
17

 

Pendapat dari Prof. Purwahid Patrik, bahwa Perjanjian adalah : “Perbuatan 

yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada 

tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orangorang yang ditujukan 

untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak 

lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik”. 

Pada intinya, perjanjian ini menimbulkan perikatan diantara para pihak, 

dengan demikian terlihat adanya hubungan antara perjanjian dengan perikatan 

sebagai suatu hubungan sebab akibat (causalitas). Perjanjian sering pula 

diistilahkan dengan persetujuan, hal demikian disebabkan karena penekanan 

terhadap adanya unsur persetujuan para pihak untuk melahirkan hubungan hukum 

diantara para pihak. Dari uraian tentang pengertian perjanjian diatas, kiranya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya 

terdapat dua pihak, dimana pihak-pihak tersebut saling bersepakat untuk 

melahirkan hubungan hukum diantara mereka. 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

Syarat syahnya Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu 

persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihaktidak ada 

paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan 
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perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai 

kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang 

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah 

pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau 

berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). 

Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum 

menurut Pasal 1330 KUH Perdata meliputi: 

1. Anak di bawah umur; 

2. Orang dalam pengampuan: (Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan) 

3. Orang-orang perempuan, Dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-

undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang- undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (istri). 

4. Suatu hal Tertentu 

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang- 

kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda 

yang sekarang ada dan nanti aka nada misalnya jumlah, jenis dan 

bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek 

perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaiu: 

a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan. 

b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain 

seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, 
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dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian. 

c. Dapat ditentukan jenisnya. 

d. Barang yang akan datang. 

5. Suatu Sebab yang Halal 

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, 

artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak 

dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.
18

 

 

3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian 

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan 

perjanjian adalah sebagai berikut: 

a. Kebebasan berkontrak. 

b. Kebebasan konsensualitas. 

c. Kebebasan personalia.
19

 

Di samping asas tersebut di atas, berdasarkan Lokakarya Hukum 

Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Departemen Kehakiman pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 

1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Asas Kepercayaan 

b. Asas Persamaan Hukum 
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c. Asas Keseimbangan 

d. Asas Kepastian Hukum 

e. Asas Moral 

f. Asas Kepatutan 

g. Asas Kebiasaan 

h. Asas Perlindungan.
20

 

 

4. Perjanjian dalam Jual Beli Rumah 

Sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian, pada dasarnya perjanjian itu 

dibuat berdasarkan kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk 

membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan didasari suatu sebab 

yang halal. 

Dalam transaksi jual beli rumah melibatkan sekurang-kurangnya ada 3 

pihak yang berhubungan antara satu dengan lainnya, yaitu konsumen, 

pengembang dan bank pemberi kredit. Adapun transaski jual beli rumah dapat 

dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : 

a. Pra Kontraktual  

Tahap ini merupakan persiapan bagi konsumen dan bank pemberi kredit 

sebelum memastikan apakah pembelian rumah yang diminati oleh konsumen 

dapat dibiayai, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh konsumen 

dan Bank pemberi kredit kepada pengembang yang dipilih, yaitu: 

1. Lokasi Rumah, dalam hal ini seorang konsumen dan pemberi kredit 

                                                             
20

 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h.13 



31 
 

 
 

harus melakukan identifikasi terhadap lokasi rumah yang akan dibeli, 

apakah lokasinya telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

konsumen.  

2. Identitas Pengembang, mengenal identitas pengembang dapat 

memberikan informasi tentang prestasi pengembang, sejauh mana 

kiprahnya sebagai pengembang, apakah sering bermasalah atau 

mungkin tipe pengembang yang mengeksploitasi hak-hak konsumen 

dan apakah pengembang tersebut lancar dalam perputaran keuangan, 

tidak masuk dalam daftar hitam bank Indonesia. 

3. Spesifikasi teknis bangunan, langkah ini ditempuh untuk menghindari 

akibat samping yang ditimbulkan dari pembangunan rumah yang tidak 

sesuai dengan prosedur teknis, hal ini juga akan membantu konsumen 

dan bank pemberi kredit di dalam menentukan pilihan spesifiasi teknis 

yang sesuai dengan keinginan konsumen, karena tidak dapat dipungkiri 

seringkali spesifiasi teknis yang ada pada brosur menyimpang dari 

standar spesifikasi yang senyatanya. 

4. Fasilitas yang tersedia dalam rumah, untuk menghindari hal yang tidak 

diinginkan perlu kiranya ditanyakan berbagai fasilitas yang tersedia di 

dalam rumah. Fasilitas yang tersedia dapat memberikan gambaran 

kepada konsumen berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membeli rumah, jika dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia, 

apakah fasilitas yang tersedia telah layak dengan harga jual yang 

ditawarkan oleh pengembang. 
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5. Prasarana dan sarana lingkungan, kenyamanan sebuah rumah adalah 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, karena ini juga 

merupakan sebuah kebutuhan, jangan sampai konsumen dihadapkan 

pada janji-janji palsu developer, untuk itu konsumen harus menanyakan 

kepastian terhadap keseluruhan fasilitas yang ditawarkan oleh 

pengembang. 

6. Harga tanah dan bangunan rumah, informasi akan dua hal tersebut akan 

memberikan gambaran kepada konsumen dan bank pemberi kredit, 

karena hal tersebut berhubungan dengan berapa besar jumlah pinjaman 

yang akan diberikan kepada konsumen oleh bank pemberi kredit.
21

 

b. Kontraktual 

Adalah tahap yang ditempuh apabila proses persiapan pada tahap transaksi 

telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah perjanjian jual beli, yaitu setelah terjadi 

kata sepakat antara pengembang sebagai penjual dengan konsumen sebagai 

pembeli dan bank sebagai pemberi kredit. Tahap perjanjian jual beli ini 

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta ditandatangani 

oleh pengembang dan konsumen, bagian ini merupakan tahap terjadinya 

penyesuaian pernyataan kehendak (kata sepakat) antara pihak pengembang 

dengan konsumen, maka terjadilah perjanjian jual beli dan dilanjutkan dengan 

tahap pembayaran jual beli rumah tersebut. Pembayaran harga rumah beserta 

dengan tanahnya dapat ditempuh dengan beberapa cara, tetapi lazimnya 

digunakan dengan dua cara pembayaran, yaitu dengan sistem pembayaran tunai 
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dan sistem angsuran. Sistem pembayaran tunai, mensyaratkan konsumen 

membayar sejumlah uang sekaligus sesuai harga rumah yang telah disepakati 

dan diserahkan pada saat serah terima rumah.
22

 

Pada saat konsumen menyetujui harga rumah berikut tanah untuk 

dibelinya, selanjutnya konsumen melakukan akad kredit pemilikan rumah (KPR) 

dengan prosedur yang telah ditentukan oleh bank pemberi kredit. Dengan 

penandatangan perjanjian kredit ini sekaligus konsumen memberi kuasa kepada 

bank pemberi kredit untuk membayarkan harga rumah berikut tanahnya yang 

dibeli kepada pengembang sebagi penjual, tanah dan bangunan rumah yang 

dibeli konsumen dari pengembang, menjadi agunan/jaminan utama atas 

pinjaman kredit dari bank pemberi kredit. 

c. Post Kontraktual 

Pada tahap ini merupakan hasil realisasi transaksi jual beli rumah yang 

telah diselenggarakan. Konsumen telah dapat menikmati atau menempati tanah 

dan bangunan rumah yang telah dibeli dari pengembang. Beberapa hal yang 

dilakukan konsumen dan diketahui oleh bank pemberi kredit dalam fase post 

kontraktual antara lain : 

1. Peyerahan tanah dan bangunan rumah dari pengembang kepada 

konsumen dengan menandatangani berita acara serah terima. 

2. Sebelum menandatangani berita acara serah terima, konsumen dan bank 

pemberi kredit harus mencocokkan kembali keadaan rumah yang 

diperjanjikan, apakah sudah sesuai ukuran tanah dan bangunan rumah, 
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spesifikasi bangunan yang digunakan. 

3. Penyerahan sertifikat ketika konsumen telah melunasi kredit yang 

diberikan oleh bank pemberi kredit.
23

 

 

B. Tinjauan Umum Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menetukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial. 

Pengertian pemasaran dari kedua pendapat diatas menerangkan bahwa 

kegiatan pemasaran mencakup ruang lingkup kegiatan yang sangat luas yang 

dimulai dari menetukan kebutuhan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan 

konsumen. Dengan kata lain kegiatan pemasaran bermula dan berakhir pada 

konsumen. 

2. Konsep Pemasaran 

Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen (pasar), maka 

kegiatan pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya dimulai 
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dari menetukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan 

konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat mutlak bagi 

kelangsungan hidup perusahaan seperti yang tercermin dalam konsep pemasaran 

yang dikemukakan oleh Dharmmesta dan bahwa konsep pemasaran adalah suatu 

falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai 

keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap 

perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan 

mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran 

pemasaran (marketing mix) terdapat variable-variabel yang saling mendukung 

satu dengan yang lainnya yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk 

memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan didalam pasar sasaran. 

Dengan perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan 

produknya. Strategi pemasaran memerlukan keputusan-keputusan dari 

manajemen tentang elemen-elemen marketing mix perusahaan yaitu keputusan-

keputusan dibidang perencanaan produk, penetapan harga, saluran distribusi 

serta promosi. 

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat 

variabel yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. 

Keempat unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh 

satu sama lain, sehingga harus diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan 
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pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif dan kepuasan konsumen. Jadi 

didalam bauran pemasaran terdapat variable-variabel yang saling mendukung 

satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk 

memperoleh tanggapan-tanggapan yang diinginkan didalam pasar sasaran. 

Dengan perangkat tersebut perusahaan dapat mempengaruhi permintaan akan 

produknya. 

a. Produk 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan 

suatu kebutuhan dan keinginan. Menurut Dharmmesta dan Irawan produk adalah 

suatu sifat yang komplek baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk 

bungkus, warna, prestise perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli 

untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa produk diperlukan 

untuk mempertemukan hasil perusahaan dengan permintaan yang ada agar 

produk yang diperlukan oleh konsumen memberikan kepuasan pada konsumen 

dan sekaligus menguntungkan perusahaan. 

b. Harga 

Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanan. 

c. Promosi 

promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 



37 
 

 
 

pertukaran dalam pemasaran. Tujuan utama promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

pemasaran dan bauran pemasaran. Dengan memperhatikan hal diatas maka 

dibutuhkan persiapan ataupun sarana promosi agar apa yang diinginkan 

perusahaan dapat memenuhi sasaran dan efisien. Sarana promosi dapat berupa : 

1. Iklan : Iklan adalah semua bentuk penyajian non personal, promosi ide-

ide, promosi barang produk atau jasa yang dilakukan oleh sponsor 

tertentu yang dibayar. 

2. Promosi Penjualan : Promosi penjualan adalah insentif jangka pendek 

untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 

d. Publisitas 

Publisitas adalah suatu stimuli non personal terhadap permintaan suatu 

produk jasa atau unit dagang dengan menyebarkan berita-berita komersial yang 

penting mengenai kebutuhan akan produk tertentu disuatu media yang 

disebarluaskan atau menghasilkan suatu sosok kehadiran yang menarik 

mengenai produk itu di radio, televisi, atau panggung yang tidak dibayar oleh 

pihak sponsor. 

e. Penjualan Pribadi 

Penjualan pribadi penyajian lisan dalam suatu pembicaran dengan satu 

atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk melakukan penjualan. 

f. Distribusi 

Saluran distribusi merupakan suatu struktur unit organisasi dalam 

perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, 
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dan pengecer melalui nama sebuah komoditi produk atau jasa dipasarkan. 

Perantara pemasaran merupakan lembaga atau individu – individu yang 

menjalankan kegiatan khusus dibidang distribusi, yaitu perantara pedagang dan 

perantara agen. Alasan utama perusahaan menggunakan perantara adalah untuk 

membantu meningkatkan efisiensi distribusi. 

 

C.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit 

Didalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang 

Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Pasal 1 butir 11 ditegaskan 

bahwa : “Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
24

 

 Menurut Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, 

barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu 

yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang 

dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit 

berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit antara 

kreditur dan debitur, mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. 

Menurut Untung, intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan, unsur 

lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong. Selain itu dilihat dari 
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pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk 

mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontra prestasi, 

sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk 

menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan 

kontraprestasi ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan 

resiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu 

jaminan dalam pemberian kredit tersebut.
25

 

Menurut Djumhana, kredit yang diberikan oleh Bank didasarkan atas 

kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh Bank 

dimaksudkan sebagai salah satu usaha Bank untuk mendapatkan keuntungan, 

maka Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya 

dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-

sayarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan 

perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul 

kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan 

(Profitability) dari suatu kredit. 

Dari rumusan-rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kredit itu 

merupakan perjanjian pinjam m dengan nasabah sebagai debitur. Dalam 

perjanjian ini Bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam 

jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Dari uraian 
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ini jelaslah bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam pengganti. 

Perjanjian tersebut diatur dalam Bab Ketigabelas Buku Ketiga KUH Perdata 

minjam uang antara Bank sebagai kreditur.
26

 

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Undang-undang Perbankan 

menunjuk pada perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit 

yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyebutkan : “Perjanjian 

pinjaman meminjam ialah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan pada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang yang habis karena pemakaian 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah 

yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” Dalam perjanjian ini pihak 

yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan 

sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Pasal 1759 KUH Perdata), 

sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah 

dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH 

Perdata), selain itu berkewajiban pula membayar bunga, karena undang-undang 

memperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang 

yang menghabis karena pemakaian (Pasal 1765 KUH Perdata) Dari uraian di atas 

dapat diketahui bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut : 

b. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan Bank, 

bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka 

waktu yang telah diperjanjikan   

c. Waktu, antara pemberian kredit oleh Bank dengan pembayaran kembali 
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oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan 

dipisahkan oleh tenggang waktu   

d. Resiko, setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko dalam 

jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali, ini berarti 

makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi resiko kredit tersebut  

e.  Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antara Bank dan debitur 

mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu 

prestasi dan kontraprestasi dan setiap kredit yang telah disetujui dan 

disepakati antara pihak kreditur (Bank) dan pihak debitur (nasabah), maka 

wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (Akad kredit) secara tertulis.
27

 

1. Bentuk Perjanjian Kredit Bank 

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak 

dijumpai pengertian Perjanjian Kredit, istilah perjanjian kredit ditemukan dalam 

Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank 

Indonesia Unit 1 no. 2/539/UPK/Pemb/1996 dan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 2/643/UPK/Pemb/1996 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang. 

Perkreditan diinstruksikan, bahwa dalam pemberian kredit bentuk apapun 

Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. Didalam Penjelasan 

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 

dinyatakan bahwa :“Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian 

tertulis” Menurut Mariam Darus Badrulzaman, bahwa Perjanjian Kredit Bank 

adalah Perjanjian pendahuluan (Voorvereenkomst) dari penyerahan uang. 
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Perjanjian dalam bentuk standard contract biasanya tidak dapat berbentuk 

lisan, karena kreditur akan mengalamai kesulitan untuk mengingat seluruh isi 

perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Dengan tertulis kreditur dapat 

menentukan isi perjanjian satu kali untuk dipergunakan berkali-kali. Sehubungan 

dengan standard contract tersebut di atas, maka seluruh kalangan perbankan 

dalam memberikan kredit kepada nasabahnya telah mempraktekkan penggunaan 

standard contract ini, ketika bank telah mengambil keputusan menyetujui 

permohonan kredit, bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit 

kepada nasabah. Dalam blanko tersebut pihak bank telah menyusun isi 

perjanjiannya. Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian atau pengikatan 

kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu : 

a.  Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta dibawah tangan dan ƒ 

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaries (notariil) atau 

akta otentik.
28

 

2. Kredit Sebagai Usaha Perbankan 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar peranannya dalam 

kehidupan masyarakat, dalam menjalankan peranannya bank bertindak sebagai 

salah satu lembaga keuangan yang mempunyai salah satu kegiatan usaha yaitu 

memberikan kredit. Adapun pemberian kredit dilakukan baik dengan modal 

sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pada bank dari para 

nasabahnya. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan, pengertian Bank adalah : “Badan usaha yang menghimpun 
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dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” Dari pengertian tersebut di atas, maka 

kita melihat bahwa usaha bank sangat erat hubungannya dengan kegiatan 

peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan di 

masayarakat. Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang 

peranan yang sangat penting, oleh karena itu bank selalu diikutsertakan dalam 

menentukan kebijakan moneter, pengawasan devisa dan bidang keuangan 

lainnya. Hal ini disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan 

kredit yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala 

bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Dengan demikian bank berfungsi 

sebagai :
29

 

a. Pedagang dana (Money Lender), yaitu tempat yang dapat menghimpun 

dan menyalurkan dana masayarakat secara efektif dan efisien. Dalam 

fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau 

memberikannya dalam bentuk surat-surat berharga.   

b. Lembaga yang melancarkan transaski perdagangan dan pembayaran 

uang, Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu 

dengan yang lainnya, jika keduanya melakukan transaksi, nasabah cukup 

memerintahkan bank untuk menyelesaikan pembayaran.
30
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D. Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Umum Kosumen 

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen adalah : “Setiap orang 

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

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

diperdagangkan.”
31

 Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 butir (2), Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah 

konsumen akhir (Ultimate Consumer) yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari 

suatu produk. Hal inipun diperkuat oleh pendapat Nasution, yang mengatakan 

bahwa konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

37 pribadi, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk keperluan 

komersial.
32

 

Bertitik tolak dari definisi konsmuen dan penjelasan tentang konsumen 

akhir, maka secara garis besar ada beberapa poin utama yang dapat dirangkum 

mengenai konsmuen yaitu : Konsumen adalah setiap orang yang berstatus 

sebagai pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masayrakat, baik 

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

dan atau jasa, diperoleh melalui mekanisme pemberian prestasi dengan cara 

membayar uang, namun dapat juga barang atau jasa diperoleh tidak melalui 
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mekanisme pemberian prestasi dengan cara membayar uang.
33

 

b. Perlindungan Konsumen Perumahan 

Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya 

kebutuhan perumahan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap Warga 

Negara Indonesia dan keluarganya, sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai manusia. Di samping itu pembangunan perumahan merupakan salah satu 

instrument terpenting dalam strategi pengembangan wilayah yang menyangkut 

aspekaspek yang luas dibdang kependudukan dan berkaitan erat dengan 

pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan ketahan 

nasional. 
34

 

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 bahwa : “Rumah adalah 

bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, atau hunian dan sarana 

pembinaan keluarga.” “Perumahan adalah kelompk rumah yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana 

dan sarana lingkungan. Dapat diketahui bahwa rumah adalah bangunan di mana 

manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, di samping itu rumah juga 

merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seseorang 

diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, 

maka tidaklah mengherankan bila masalah perumahan menjadi masalah yang 

penting bagi individu. 
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Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah 

tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah, hal ini terutama 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen itu sendiri dan 

rendahnya pendidikan konsumen yang ada. Oleh karena itu Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada, dimaksudkan 

menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan 

konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang 

yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integrative dan 

komprehensif, tetapi perlu juga tentang peraturan pelaksanaan, pembinaan 

aparat, pranata dan perangkat-perangkat yudikatif, administratif dan edukatif, 

serta sarana dan prasarana lainnya, agar nantinya undang-undang tersebut dapat 

diterapkan secara efektif di masyarakat. Bertitik tolak dari pemahaman akan 

perlindungan konsumen perumahan, maka dapat dikatakan bahwa:” 

Perlindungan konsumen perumahan adalah serangkaian upaya yang dibingkai 

secara hukum, untuk melindungi konsumen perumahan sebagai pengguna 

fasilitas perumahan, yang meliputi fasilitas bangunan (konstruksi) yang sesuai 

standar, fasilitas lingkungan, fasilitias sosial, fasilitas umum dan memenuhi 

standar kesehatan, serta mempu memberi rasa aman kepada penghuninya, baik 

itu untuk kepentingan pribadi, keluarga, institusi ataupun pihak lain, tetapi tidak 

untuk diperdagangkan kembali.” Mengenai hal ini Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian tentang 
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perlindungan konsumen secara cukup luas, perlindungan konsumen di 

definisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut Pasal 3 Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan 

Konsumen bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan atau jasa  

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi. 

c.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung 

jawab dalam berusaha.  

d. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen
35
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E. Pengertian Umum Tentang Developer (Pengembangan) 

Menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 1987 Pasal 1 angka (1), 

pengertian perusahaan pembangunan perumahan adalah “ Badan usaha yang 

berbentuk badan hukum, yang berusaha dalam bidang perumahan di atas areal 

tanah yang merupakan suatu lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan 

prasarana sosial, utilitas umum dan fasilitas social, yang diperlukan oleh 

masyarakat penghuni lingkungan pemukiman.” 

Perusahaan pembangunan perumahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 

golongan berdasarkan pemilikan dan sasaran pembangunan perumahan yaitu : 

1. Perusahaan Pengembang Milik Negara  

Perusahaan ini identik dengan Perum Perumnas, selain bertujuan 

menjaring keuntungan, tetapi juga menjalankan misi sosial bagi kelompok 

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.  

2. Perusahaan Pengembang Swasta  

Perusahaan ini bertujuan mendapatkan keuntungan dengan sasaran 

pembangunan perumahan untuk seluruh masyarakat, baik menengah keatas 

maupun kebawah. Perusahaan pengembang perumahan ini sebagian tergabung 

dengan organisasi REI (Real Estate Indonesia), yang merupakan satu-satunya 

organisasi pengusaha yang bergerak dalam bidang perumahan di Indonesia.
36

 

Usaha real esatate pada dasarnya adalah suatu usaha yang kegiatannya 

berhubungan dengan soal-soal tanah, termasuk segala hal yang dilakukan 

diatasnya, sehingga dari bidang real estate timbul spesialisasi-spesialisasi profesi 
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sebagai berikut : pengembangan tanah dan bangunan, penilaian real estate, 

pengelolaan harta milik, usaha perantara, usaha pembiayaan real estate, usaha 

penelitian dan lain-lain. Dari usaha-usaha real estate yang berkembang pesat di 

Indonesia adalah usaha pengembangan tanah dan bangunan yang dikenal sebagai 

profesi pengembang kawasan perumahan dan pemukiman atau sering disingkat 

dengan profesi pengembang (Developer).
37
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan Di dalam perjanjian jual beli rumah 

pihak bank telah menetapkan harga jual beli perumahan tipe 36 seharga 

Rp. 112.300.000,00, namun pihak developer berani dengan sepihak 

menaikkan harga per unit rumah sebesar Rp. 4.700.000,00 menjadi Rp. 

117.000.000,00. Pihak konsumen sebagian besar tidak menyetujui yang di 

lakukan oleh pihak developer karena merugikan pihak konsumen dan 

pihak konsumen meminta kepada pihak developer untuk  bertanggung 

jawab terhadap terjadinya selisih harga tersebut. 

2. faktor penyebab sehingga terjadi nya selisih harga antara pihak Bank 

dengan Developer, adapun faktor-faktor nya yaitu: 

1. Penambahan terali atau jerjak rumah.  

2. Penambahan biaya Administrasi 

upaya yang dilakukan oleh pihak developer agar tidak terjadinya selisih 

harga yaitu, melakukan apa yang telah di janjikan oleh pihak developer 

terhadap pihak konsumen dalam melakukan penambahan terali atau jerjak 

rumah tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan Hasil penelitian dan Kesimpulan diatas maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk pihak Developer Pt. Darma Karya Nusantara semoga melakukan 

apa yang telah di janjikan terhadap pihak kensumen seperti penambahan 

terali atau jerjak rumah. 

2. Untuk Pihak Bank semoga di lakukan pengawasan yang lebih baik lagi 

agar tidak terjadi selisih harga antara developer dengan pihak konsumen. 

3. Untuk pihak Konsumen dalam masalah selisih harga ini haruslah 

menanyakan kepada pihak developer dan bank, supaya tidak terjadi lagi 

dengan masalah yang sama. 
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ANGKET ATAU KUESIONER KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN 

 Saya memohon bantuan dari saudara/saudari untuk mengisi  beberapa pertanyaan 

dibawah ini. Angket atau Kuesioner ini saya lakukan guna untuk melakukan penelitian saya yang 

berkenaan dengan selisih harga Oleh PT. Darma Karya Nusantara dan Pihak Bank. 

 Isilah angket atau kuesioner dibawah ini dengan memberikan tanda silang pada pilihan 

jawaban (a) atau (b) yang sesuai dengan jawaban saudara. Terimakasih. 

Nama  :  (boleh inisial) 

Umur  : 

JenisKelamin : 

 

 

1. Apakah saudara/saudari mengetahui tentang perjanjian jual beli rumah tersebut? 

a. Iya 

b. Tidak 

2. Apakah saudara/saudari mengetahui harga yang di tentukan oleh pihak Bank? 

a. Iya 

b. tidak 

3. Apakah saudara/saudari mengetahui harga yang di tentukan oleh developer ? 

a. Iya 

b. Tidak 

4. Apakah saudara/saudari mengetahui adanya selisih harga antara pihak bank dengan pihak 

developer? 

a. Iya  

b. tidak 

5. Adakah dampak yang terjadi dari selisih harga tersebut? 

a. Iya 

b. Tidak 

6. Apakah saudara/saudari pernah melakukan tuntutan terhadap pihak bank? 

a. Iya 

b. tidak 



 

 

7. Apakah saudara/saudari pernah melakukan tuntutan terhadap pihak developer? 

a. Iya 

b. Tidak 

8. Adakah pihak developer melakukan penyebaran Brosur penjualan rumah kepada 

saudara/saudari sebelum melakukan pembelian rumah? 

a. Iya 

b. tidak 

9. Apakah saudara/saudari setuju atau tidak setuju dengan ada nya selisih harga tersebut? 

a. Iya 

b. tidak 

 



 

 

PERTANYAAN WAWANCARA PIHAK BANK 

1. Sudah berapa tahun bank bekerja sama terhadap pihak developer dalam melakukan 

pembangunan perumahan? 

2. Berapakah rumah yang dijual oleh pihak developer? 

3. Berapakah harga yang di tentukan oleh pihak bank untuk penjualan rumah yang di 

lakukan pihak developer? 

4. Bolehkah pihak developer menjual rumah dengan harga yang berbeda? 

5. Jika boleh, berapakah selisih harga yang di perbolehkan? 

6. Adakah izin pihak developer kepada pihak bank untuk menaikkan harga rumah? 

7. Berapakah Dp pembelian rumah? 

8. Berapakah ansuran yang di bayar oleh pihak konsumen? 

9. Berapakah jangka waktu pembayaran kredit rumah? 

10. Apakah pihak bank mengetahui ada nya selisih harga yang di lakukan oleh pihak 

developer? 

 



 

 

PERTANYAAN WAWANCARA DEVELOPER 

1. Sudah berapa tahun developer berdiri? 

2. Sudah berapa banyak rumah yang didirikan? 

3. Tipe apa-apa saja yang di jual oleh pihak developer? 

4. Sudah berapa banyak rumah yang dijual? 

5. Berapa harga per unit yang di jual oleh pihak developer? 

6. Berapakah biaya administrasi? 

7. Apakah pihak bank mengetahui mengenai harga yang di jual oleh pihak developer? 

8. Apakah pihak konsumen mengetahui mengenai perbedaan harga oleh bank dan 

developer? 

9. Apa faktor penyebab terjadinya selisih harga antara developer dengan pihak bank? 

10. Upaya apa saja yang dilakukan pihak developer untuk mengurangi faktor penyebab 

terjadinya selisih harga? 

11. Berapakah Dp pembelian rumah? 

12. Berapakah ansuran dalam pembelian rumah? 

13. Dalam jangka berapa tahun ansuran di lunaskan? 

14. Apakah ada perubahan perjanjian apabila terjadi selisih harga? 

15. Apakah setiap perubahan perjanjian yang di lakukan berdasarkan kesepakatan di 

tuangkan kembali ke dalam perjanjian kerja sama konsumen? 
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