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I. PENDAHULUAN 

 

 

  

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, 

berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund tahun 2015 jumlah 

penduduk Indonesia yaitu 255.461.700 jiwa.
1
 Sejalan dengan jumlah penduduk 

yang makin pesat tersebut, tuntutan kebutuhan akan  rumah sebagai tempat tinggal 

semakin meningkat.  

Melihat peluang meningkatnya kebutuhan akan rumah tersebut,  maka upaya 

pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan 

jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga terjangkau. Sehingga 

perkembangan bisnis perumahan pun semakin marak dilakukan oleh pengembang 

perumahan (developer residence) dan telah menjadi sebuah profesi yang semakin 

banyak diminati. Bisnis tersebut tidak hanya terpusat di kota-kota besar akan 

tetapi sudah meluas di kota-kota kecil. Hal ini dikarenakan rumah mempunyai 

                                                           
1
 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dkk, Proyeksi Penduduk Indonesia – 

Indonesia Population Projection 2010-2035, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013, hlm. 24. 
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fungsi yang amat penting yaitu sebagai tempat tinggal, sarana pembina keluarga, 

cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2
 

Berbagai penawaran dilakukan oleh pengembang perumahan (developer 

residence) untuk memasarkan produk-produk perumahannya. Pengembang 

perumahan (developer residence) adalah orang  perorangan atau perusahaan yang  

bekerja mengembangkan suatu kawasan permukiman menjadi perumahan  yang  

layak huni dan memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijual kepada masyarakat.
3
 

Pengembang perumahan (developer  residence) dapat terdiri dari  orang-

perorangan maupun perusahaan,  baik perusahaan  yang belum berbadan hukum  

(seperti  CV  atau Firma)  maupun perusahaan  yang  sudah berbadan hukum  

(seperti  PT atau Koperasi).
4
 

Menurut Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  5  Tahun 

1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah 

untuk Keperluan Perusahaan, disebutkan pengertian perusahaan pembangunan 

perumahan yang dapat masuk dalam pengertian pengembang perumahan 

(developer residence) yaitu: 

“Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah suatu perusahaan  yang 

berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis 

dalam jumlah  yang  besar  di  atas suatu  areal  tanah  yang  akan 

merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi 

dengan prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial  yang  

diperlukan oleh masyarakat penghuninya.’’ 

                                                           
2
 Pasal 1 Butir (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman. 
3
 R. Serfianto Dibyo Purnomo dkk, Kitab Hukum Bisnis Properti, Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2011, hlm. 11. 
4
 Ibid., hlm. 12. 
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Maraknya bisnis perumahan yang dilakukan oleh pengembang perumahan 

tersebut ternyata sering menimbulkan permasalahan yang merugikan pembeli 

perumahan. Walaupun dalam jual-beli penjual mempunyai kewajiban 

menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram dan 

menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang 

tersembunyi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1504 KUHPerdata. Selain itu juga 

telah diatur bahwa setiap pembangunan harus menggunakan bahan bangunan 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
5
 Namun pada beberapa kasus 

yang terjadi, pembeli perumahan sering dirugikan karena ketidaksesuaian fasilitas 

serta spesifikasi bangunan perumahan dengan apa yang tercantum dalam brosur 

atau iklan atau yang telah diperjanjikan dan sering ada cacat tersembunyi. Akan 

tetapi, pada umumnya pihak pembeli perumahan tidak berdaya mempertahankan 

hak-haknya karena tingkat kesadaran pembeli terhadap hak-haknya masih rendah. 

Hal tersebut disebabkan minimnya tingkat pengetahuan pembeli perumahan itu 

sendiri.  

Secara umum posisi pembeli lemah dibandingkan penjual, baik dari segi sosial 

ekonomi, pengetahuan teknis maupun dalam mengambil upaya hukum melalui 

institusi pengadilan, sehingga pembeli tidak menyadari haknya telah dilanggar 

oleh penjual. Selain itu pembeli juga menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup 

keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan 

pembeli itu sendiri.
6
 

                                                           
5
 Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman 
6
 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, 

hlm. 1. 
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Merebaknya kasus perumahan  dalam bisnis properti atau perumahan, pada 

dasarnya, diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara bangunan perumahan 

dengan apa yang tercantum dalam brosur atau iklan berupa informasi produk, atau 

dengan apa yang termuat dalam perjanjian jual beli yang ditandatangani atau 

disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban yang telah disepakati bersama 

dalam perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau terjadi cidera 

janji yang mengakibatkan wanprestasi.  

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi tersebut adalah timbulnya hak dari 

pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut untuk menuntut ganti kerugian 

dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanpretasi 

tersebut.
7
 Selain akibat dari perbuatan wanprestasi, kerugian yang diderita 

pembeli perumahan juga sering timbul dari perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad).
8
 

Sehubungan dengan hal itu, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah 

seseorang akan mengajukan tuntutan pertanggungjawaban karena wanprestasi 

atau karena perbuatan melawan hukum. Sebab dalam mengajukan tuntutan 

haruslah dipisah antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 

1875 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa “Penggabungan gugatan perbuatan 

melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan 

digabungkan dengan perbuatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan 

                                                           
7
 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: 

PT Citra Aditya Bakti, hlm. 17. 
8
 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, 

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011,  hlm.1. 
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Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara, keduanya 

harus diselesaikan secara tersendiri.” Ketentuan yang mengatur pemisahan 

gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut dikarenakan terdapat 

perbedaan bentuk tanggung jawab antara pertanggungjawaban karena perbuatan 

wanprestasi atau pun pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin memfokuskan pengkajian dan pembahasan 

tentang pertanggungjawaban pengembang perumahan (developer residence) 

terhadap kerugian yang diderita pembeli perumahan akibat dari wanprestasi,  

seperti pada sengketa wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 324 

K/Pdt/2006 di mana  PT Namoriam Garden Estate selaku pengembang perumahan 

(developer residence) selaku penjual perumahan telah berjanji dan mengikatkan 

diri kepada pembeli perumahannya yaitu Ny. Beatrice Mercedes berdasarkan 

Surat Perjanjian Pembelian Rumah Beserta Tanah No. 

40/NG/SP/KD/MDN/VII/1997 yang mana dalam perjanjian tersebut dinyatakan 

bahwa PT Namoriam Garden Estate akan menyelesaikan pembangunan rumah 

yang akan diserahkan kepada pembeli selambat-lambatnya dalam jangka waktu 

enam 6 bulan terhitung sejak order bangunan ditandatangani. Namun, developer 

residence tersebut ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya 

kepada pembeli yang dengan secara faktual, terang dan jelas dapat dibuktikan 

tidak diselesaikan dan tidak dilanjutkannya pembangunan rumah sehingga tidak 

dapat diserahkan tepat pada waktunya. 

Kemudian sengketa wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 

62/PDT.G/2011/PN.Dpk yang mana terdiri dari 25 (dua puluh lima)  penggugat 

yakni Rita Noviyanti, Rani Nover Ginting, Diah Ayu Sulitijowati, Naslin, Rifki 
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Hendramahdi, Lolita Prasatania, Wirda Sarasanti, Desma Yolendra, Nunny Nurul 

Ariani, Hendri Sunandi, Irman Hakim, Yudho Mewah Angkasa, Ali Amran, 

Habiburrahman, Jeffri Marselinus Sinaga, Kiagus Abdullah, Echo Rezki, 

Trisnanto Yuono, Kasmir, Urip Agung, Rika Novita, Ramdani Sulaeman, Edwar 

Anwar, Achdian Beka Purba, dan Aries Fridiansyah yang menggugat PT 

Puribrasali Realtindo sebagai developer residence.  

Penggugat menggugat berdasarkan perbuatan wanprestasi dalam surat 

gugatannya, sebab sebagaimana dalam brosur perumahan dengan kenyataannya 

berbeda. Instalasi listrik dijanjikan ditanam di bawah tanah namun ternyata 

permasalahan kabel listrik rumah yang menghubungkan aliran listrik dari tiang 

listrik ke dalam rumah sama sekali tidak tertanam di tanah atau dalam dinding 

rumah. Kemudian jalan akan diaspal namun ternyata jalan dibuat dari paving 

block. Selain itu rumah yang dibeli pembeli dijanjikan akan diserahterimakan 

dalam waktu 5 (lima) sampai 7 (tujuh) bulan, tetapi kenyataannya 1 (satu) tahun, 

dan itupun kondisi rumah banyak yang tidak bagus, tembok rembes, tegangan 

listrik tidak sesuai watt-nya. Tentu akibat dari tidak terpenuhinya prestasi yang 

telah diperjanjikan antara developer residence dan pembeli perumahan tersebut 

mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi pembeli perumahan sehingga 

mengakibatkan timbulnya tanggung jawab developer residence terhadap kerugian 

yang diderita pembeli akibat wanprestasi.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis 

kedua kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul: Tanggung Jawab Pengembang 

Perumahan (Developer Residence) terhadap Kerugian yang Diderita Pembeli 

Perumahan akibat Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 324 
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K/Pdt/2006 dan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 

62/PDT.G/2011/PN.Dpk ). 

B.     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa akibat wanprestasi antara 

pengembang perumahan (developer residence) dan pembeli perumahan ? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab pengembang perumahan (developer 

residence) terhadap kerugian yang diderita oleh pembeli perumahan akibat 

wanprestasi ? 

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk dapat mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami, sebagai berikut: 

a. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi antara pengembang 

perumahan (developer residence) dan pembeli perumahan. 

b. Tanggung jawab pengembang perumahan (developer residence) 

terhadap kerugian yang diderita oleh pembeli perumahan akibat 

wanprestasi. 
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2 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

perjanjian khususnya. 

b. Kegunaan praktis 

1) Memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang tanggung 

jawab akibat wanprestasi, khususnya tanggung jawab developer 

residence terhadap kerugian yang diderita pembeli perumahan 

akibat wanprestasi. 

2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


