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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis lakukan dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dengan

developer pelaksanaannya sudah memenuhi syarat konsumen seperti

penandatanganan akte jual beli tanah didepan notaris, syarat-syaratnya pun

tidak menyulitkan bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi

pembelian perumahan tersebut.

2. Hak dan kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dengan developer

belum sepenuhnya terpenuhi oleh konsumen karena masih ada yang belum

diberikan oleh developer kepada konsumen atau hak yang wajib diterima

konsumen seperti keterlambatan pemberian sertifikat tidak sesuai dengan

jangka waktu yang ditetapkan disurat perjanjian.

3. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dan

developer PT. Indoperti Harmonis pada transaksi jual beli perumahan

merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur

secara rinci setiap masalah yang ada, karena bidang muamalah semakin

lama semakin berkembang, maka dari itu Islam hanya memberikan

landasan-landasan pokok. Dan penjabarannya diserahkan kepada manusia

itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu

tidak melanggar dari prinsip syari’ah dan ketentuan hukum Islam. Dari
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pelaksanaan perjanjian kerjasama antara konsumen dengan developer pada

PT. Indoperti Harmonis menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan

tidak melanggar syari’ah Islam karena bentuk perjanjian yang mereka

lakukan adalah perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah

pihak. Kemudian desain dan lokasi perumahan jelas dan sesuai dengan

keinginan konsumen sehingga pihak konsumen tidak dirugikan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis

ingin menyampaikan yang diharapkan akan bermanfaat bagi semua pihak

yang bersangkutan.

1. Kepada pihak PT. Indoperti Harmonis hendaknya meningkatkan promosi

dan sosialisasi kepada konsumen agar konsumen lebih mengetahui dan

mengenal type-type perumahan yang terdapat pada PT. Indoperti

Harmonis.

2. Kepada pihak PT. Indoperti Harmonis hendaknya mempertahankan

keunggulannya dalam memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada

konsumen yang melakukan perjanjian kerjasama, sehingga konsumen

dapat menjadi media promosi tentang perumahan yang dimiliki oleh PT.

Indoperti Harmonis.

3. Kepada pihak developer agar secepatnya memberikan lahan kosong untuk

pembuatan tempat ibadah masyarakat/mushala atau tempat fasilitas umum

lainnya karena tempat ibadah merupakan hal yang sangat penting dalam

suatu masyarakat.
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4. Kepada konsumen supaya lebih teliti dalam melakukan perjanjian,

walaupun perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis maupun lisan, agar

tidak terjadi kecurangan atau kesalah pahaman nantinya setelah perjanjian

itu disepakati.


