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A.  Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, mempunyai bermacam-macam 

kebutuhan dalam kehidupannya. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kebutuhan hidup manusia terdiri dari kebutuhan primer dan 

kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan akan pangan (makanan) 

dan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan akan sandang dan papan (pakaian dan 

tempat tinggal).
1
 

Di samping kebutuhan makanan dan pakaian, rumah merupakan kebutuhan yang 

penting bagi manusia, karena rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat 

berteduh dan tempat berlindung untuk berkumpul bersama keluarga. Rumah 

berbentuk sebuah bangunan yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi 

yang menempatinya.  

                                                           
1
 Kebutuhan primer, < http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada 31 Juli 2013 
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Rumah dapat berfungsi sebagai: tempat untuk menikmati kehidupan yang nyaman, 

tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga dan tempat untuk 

menunjukkan tingkat sosial dalam masyarakat.
2
 

Dalam Pasal 28 H Amandemen Undang Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah 

salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, 

rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, 

martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi 

dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan 

kepribadian bangsa. 

Namun hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. 

Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan 

perumahan yang relatif masih besar. Hal itu terjadi antara lain karena masih 

kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumah. 

Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan 

memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan 

pengentasan kemiskinan. Pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan 

wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan 

memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja 

baik yang langsung maupun yang tidak langsung. 

                                                           
2
 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh 

suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga 

selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu 

lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan 

nyaman.
3
 

Pada saat ini masyarakat dapat lebih mudah untuk membeli rumah dengan melihat 

brosur pemasaran atau iklan yang ditawarkan oleh perusahaan pengembang 

(developer). Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga 

sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali 

terbit, biasanya memiliki sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras.
4
 Masyarakat 

dapat mengetahui informasi tentang perumahan yang akan dibeli. Brosur 

perumahan yang diterbitkan oleh perusahaan pengembang diharapkan dapat 

menarik keinginan masyarakat untuk membeli rumah. Oleh karena itu biasanya 

pihak pengembang menawarkan informasi atau point-point yang menarik perhatian, 

seperti spesifikasi bangunan dan informasi lain terkait dengan kualitas bangunan 

yang terdapat di dalam brosur. 

Jadi, apabila informasi yang terdapat di dalam brosur tidak sesuai dengan hasil 

pembangunan maka akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh konsumen. 

Apabila suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya timbul 

kerugian akibat kesalahan dari pihak pengembang maka harus dicari apakah ada 

hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha. Maksudnya, apakah 

                                                           
3
 Kementerian perumahan rakyat republik Indonesia, <www.kemenpera.go.id> sekilas 

kemenpera, diakses pada tahun 2010 
4
 Brosur <http://id.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada 22 Mei 2014 

http://www.kemenpera.go.id/
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antara konsumen dengan pengembang terdapat kesepakatan yang diperjanjikan 

sehingga mempunyai akibat hukum. Apabila telah terjadi kesepakatan antara 

penjual dan pembeli, maka konsumen berhak untuk melakukan protes atau minta 

ganti kerugian kepada pihak pengembang perumahan tersebut. 

Apabila pengembang sudah melakukan kewajibannya untuk membangun rumah, 

dan telah terjadi transaksi jual beli, tetapi spesifikasinya tidak sesuai dengan apa 

yang telah diperjanjikan di dalam brosur, maka hal ini merupakan bentuk 

wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan 

kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat 

antara kreditur dengan debitur.
5
 Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak 

melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa 

yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Ketiga, melakukan apa 

yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukannya.
6
 Apabila pengembang memenuhi prestasi 

tetapi tidak sesuai atau keliru, maka tuntutan wanprestasi dapat dilakukan. 

Pemenuhan prestasi yang diperoleh oleh konsumen merupakan akibat tidak 

terpenuhinya kewajiban utama pengembang  yang berupa pengingkaran perjanjian 

mengenai spesifikasi rumah. Keadaan tersebut sudah sesuai dengan teori dalam 

wanprestasi yaitu tanggung jawab untuk memberikan pemenuhan prestasi 

merupakan ketentuan hukum yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian 

                                                           
5
 Rohmadijawi, hukum kontrak, <www.rohmadijawi.wordpress.com>, diakses pada 10 Juni 

2014 
6
 Ibid. 
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bukan undang-undang yang menentukan bentuk pemenuhan prestasi, melainkan 

dengan kesepakatan kedua belah pihak melalui perundingan.
7
 

Sehubungan dengan hal itu, penulis ingin mengetahui apakah ada konsumen yang 

merasa tidak puas dengan hasil pembangunan yang dilakukan pihak pengembang 

PT Pualam Tunggal Sakti dilihat dari brosur, sesuai atau tidak kondisi perumahan 

yang dibangun dengan spesifikasi yang ada didalam brosur yang telah ditawarkan, 

dan ingin mengetahui bagaimana tanggungjawab dari pihak pengembang apabila 

terjadi complain dari konsumen. 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  perlu  diadakan  penelitian  dari  

aspek  hukum  keperdataan  dengan  judul: “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI 

KONSUMEN  PERUMAHAN  ATAS  PENERBITAN  BROSUR  

PEMASARAN  OLEH  PERUSAHAAN  PENGEMBANG  PERUMAHAN 

(DEVELOPER) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan, yaitu: 

a. Bagaimana  hubungan  hukum  antara  perusahaan  pengembang  dengan                                               

konsumen  perumahan? 

                                                           
7
Fanny Amalul Arifin, Tanggung jawab developer yang wanprestasi dalam kontrak jual 

beli rumah dan hubungan hukumnya dengan perlindungan konsumen, Fakultas Hukum, Universitas 

Brawijaya, Malang , <www.hukum.ub.ac.id>, diakses pada 24 Maret 2014 
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b. Bagaimana  akibat  hukum  yang  muncul  atas  penerbitan  brosur  yang     

tidak sesuai dengan kenyataan hasil pembangunan oleh perusahaan 

pengembang? 

c. Bagaimana  pertanggungjawaban  perusahaan  pengembang  atas  kerugian           

yang  diderita  oleh  konsumen  perumahan dikaitkan dengan brosur? 

 

C. Ruang Lingkup 

Adapun  ruang  lingkup  permasalahannya  adalah: 

 a. Ruang  lingkup  keilmuan 

Ruang  lingkup  kajian  materi  penelitian  ini  adalah  hubungan  hukum  dan  

tanggung  jawab  masing-masing  pihak  antara  pengembang  sebagai  produsen  

dan  pembeli  sebagai  konsumen  atas  penerbitan  brosur  pemasaran  yang  

dilakukan  pengembang.  Bidang  ilmu  ini  adalah  hukum  keperdataan,  

khususnya  hukum  perlindungan  konsumen. 

b. Ruang  lingkup  objek  kajian 

Ruang  lingkup  objek  kajian  adalah  mengkaji  tentang  bagaimana  hubungan  

hukum  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak  yaitu  pengembang  dan  

konsumen  sesuai  dengan  isi  brosur  pemasaran  yang  diterbitkan  oleh  

pengembang. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah: 

a. Mendapatkan  informasi  serta  mengetahui  tentang  bagaimana hubungan 

hukum  antara  perusahaan pengembang dengan konsumen perumahan. 

b. Mengetahui dan memahami akibat hukum yang muncul atas penerbitan brosur 

yang dilakukan oleh perusahaan pengembang. 

c. Mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban  dari  perusahaan 

pengembang atas kerugian yang diderita oleh konsumen. 

E. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan  penelitian  ini  dibagi  dua  yaitu: 

1. Kegunaan  Teoritis 

Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menunjang  pengembangan  ilmu  

pengetahuan  dibidang  hukum  keperdataan  lebih  dalam  khususnya  mengenai  

lingkup  hukum  perlindungan  konsumen.  Serta  memberi  gambaran  isi  dari  

hubungan  hukum  antara  produsen  dan  konsumen. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Secara  praktis  penelitian  ini  dapat  mengkaji  ketentuan  dalam  Undang-

Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-

Undang  No.1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman. 

b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  bagi  pengembang  sebagai  

produsen  dan  pembeli  sebagai  konsumen  agar  tidak  terjadi  akibat  hukum  

atau  kerugian  yang diderita oleh konsumen. 

c. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  juga  dapat  memberikan  informasi  kepada  

pembaca  yang  ingin  mengetahui  dan  mempelajari  hak-hak  dan  kewajiban  

dari  masing-masing  pihak  yaitu  antara  produsen  dan  konsumen  dalam  

Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  

Undang-Undang  No.1  Tahun  2011  tentang  Peumahan  dan  Kawasan  

Permukiman. 

d. Memberikan  gambaran  bagaimana  ketentuan  dalam  mengatur  hukum  

perlindungan  konsumen. 

e. Memberikan  gambaran  kepada  pembaca  bagaimana  ketentuan  dalam  

Undang-Undang  yang  mengatur  hukum  perlindungan  konsumen. 


