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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

  

Setiap manusia memerlukan rumah 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. 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. Kendalanya kapasitas setiap 

individu  sangat terbatas untuk memperoleh rumah yang sesuai dengan keinginan 

dan harapan, oleh karenanya ketika berbicara masalah perumahan maka tanggung 

jawab terhadap pemenuhan rumah yang layak bukan hanya menjadi tanggung 

jawab individu itu saja melainkan tanggung jawab pemerintah juga.  

 

Memang telah ada Political Will dari Pemerintah untuk menyediakan  perumahan, 

terutama yang ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah, melalui 

pembangunan perumahan oleh Perum Perumnas (Developer Pemerintah). 

Walaupun demikian, laju kebutuhan masyarakat akan perumahan jauh melebihi 

kemampuan pemerintah. Selain itu tindakan nyata pemerintah dalam pengadaan 
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rumah adalah memberikan subsidi bunga untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Dalam menyalurkan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 

golongan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menunjuk Bank sebagai 

penyalur kredit pemilikan rumah kepada masyarakat yang tidak mampu untuk 

membeli rumah secara tunai.
1
 

 

Tingginya permintaan masyarakat terhadap pemilikan rumah menjadi peluang 

bagi perusahaan pengembang perumahan (developer) sebagai pasar potensial 

untuk meraih keuntungan.  Namun terkadang dalam pemenuhan perumahan  tidak 

diimbangi dengan  kemampuan pengembang dalam menyediakan rumah siap huni 

(ready stock), sehingga berkembang transaksi jual beli rumah dengan sistem 

indent atau membeli rumah dengan cara memesan terlebih dahulu.  Dalam hal ini 

penggunaan istilah indent adalah untuk mengartikan memesan terlebih dahulu 

dengan memberi uang jadi/uang muka untuk membeli rumah yang belum ada 

(belum didirikan/belum di bangun).  Dalam transaksi rumah dengan sistem indent 

melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR), para pihak yang terlibat adalah 

konsumen, pengembang dan bank, dimana  antara satu dengan yang lain terikat di 

dalam hubungan perjanjian. 

 

Apabila dalam hal jual beli rumah antara pengembang dengan konsumen yang  

dilakukan dengan sistem indent (membeli rumah dengan cara memesan terlebih  

dahulu), menempatkan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan atau  

dirugikan. Konsumen mengeluarkan uang harga pembelian tetapi belum 

                                                           
1
  Bank Dunia, 2006, Subsidi Perumahan. Nomor 3. http://siteresources.worldbank.org  / 

Diakses pada tanggal 14 Desember 2014 pukul 01.20 WIB 



3 
 

menerima rumah yang dibelinya dari pengembang dan saat ini pemasaran yang 

dilakukan (developer) sangat tendensius, sehingga tidak jarang informasi yang 

disampaikan itu ternyata menyesatkan atau tidak benar, padahal konsumen sudah 

terlanjur menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan 

pengembang atau bahkan sudah akad kredit dengan Bank pemberi kredit 

pemilikan Rumah (KPR). 

 

Pada era modern seperti saat ini banyak (Developer) yang mengembangkan 

usahanya dengan menciptakan berbagai model atau jenis perumahan, antara lain: 

Rumah Susun (Flat), Rumah Kota (Town House), Maisonet (Maisonette), Rumah 

teras bertingkat (Terrace House),  Rumah Gandeng (Row House), Rumah kopel  

(Semi Detached Houses ), Rumah deret ( Row Houses ), Apartemen dan Klaster 

(Cluster).
2
 

 

Saat ini salah satu tipe perumahan yang sedang berkembang dan digemari adalah 

perumahan tipe klaster (cluster), yaitu perumahan yang mengelompokkan suatu 

style arsitektur bangunan rumah tinggal yang sama diperuntukkan bagi 

masyarakat yang berkecenderungan memiliki gaya hidup modern. Kelebihan dari 

perumahan model klaster adalah kenyamanan dan keamanan, perumahan ini  

menggunakan sistem satu gerbang dengan keamanan 1 x 24 jam. Perumahan yang 

berkelompok dalam satu lingkungan ini memiliki desain rumah yang hampir sama 

dan identik dengan cerminan hunian modern, dimana dinding rumah yang satu 

dengan yang lain menempel dan pagar yang terbuka serta memiliki gaya hidup 

                                                           
2
 Dlan Ruslan, Jenis-Jenis Rumah. http://ruslandelan.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-

rumah.html Diakses pada 12 November 2014 pukul 01.15 WIB. 

http://ruslandelan.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-rumah.html
http://ruslandelan.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-rumah.html
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modern yang efektif, efisien, estetis, praktis, fungsional, multiguna, dan hemat 

energi.
3
 

 

Di Bandar Lampung banyak pelaku usaha yang mengembangkan bisnisnya 

dibidang perumahan, salah satunya yaitu PT Karya Dhika Mandiri yang 

membangun suatu perumahan model klaster dengan nama Perumahan Pesona 

Rajabasa yang beralamat di Jl. Komarudin Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, 

Kecamatan Rajabasa. PT Karya Dhika Mandiri ini dimiliki oleh Andika Eka 

Kurniawan yang lahir di Magelang tanggal 16-08-1985 dengan modal tunggal 

berdiri pada tahun 2011 dengan Akta Pendirian No. 01 Tanggal 7 Juli 2011 yang 

disahkan oleh Helmi,SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bandar 

Lampung. PT Karya Dhika Mandiri telah menciptakan berbagai type perumahan 

bergaya cluster yaitu type 48/100, 50/120, 60/100, 68/104, dan 95/126. 

 

Sistem penawaran perumahan Pesona Rajabasa dilakukan dengan 

mempergunakan iklan atau brosur. Dalam iklan atau brosur tersebut penawaran 

perumahan mencantumkan mengenai spesifikasi bangunan, tipe bangunan, harga, 

cara pembayaran, lokasi, kantor pemasaran, bonus, serta kelebihan - kelebihan 

yang ditawarkan lainnya. Namun, dalam kenyataannya, informasi yang telah 

dicantumkan oleh pengembang banyak ketidaksesuaian seperti: keterlambatan 

penyerahan rumah dari jadwal yang sudah ditentukan, kualitas spesifikasi teknis 

rumah yang rendah dan tidak sesuai dengan yang ada di brosur, perjanjian jual beli 

                                                           
3
 Http://Eprints.Undip.Ac.Id/16348/1/Alfanita_Exacty_Okterina.Pdf  Mengenai Pengaruh 

Gaya Hidup Modern Dan Persepsi Penghuni Terhadap Karakter Fisik Perumahan Cluster Di Kota 

Semarang. Di akses pada tanggal 12 November 2014, pukul 01.34 WIB. 

 

http://eprints.undip.ac.id/16348/1/ALFANITA_EXACTY_OKTERINA.pdf
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yang tidak seimbang, belum adanya satpam/security, belum adanya CCTV 24 jam, 

belum dibangunnya fasilitas sosial (fasos) dan fasiltas umum (fasum). 

 

Perkembangannya periklanan saat ini tidak jarang melampaui batas-batas etika, 

kewajaran, kepatutan dan rasionalitas, sehingga aspek psikologi konsumenlah 

yang menjadi target pelaku usaha dalam  memasarkan produknya. Penyesatan 

informasi produk barang dan jasa melalui iklan atau brosur tidak hanya berpotensi 

merugikan  konsumen secara materiil bahkan lebih jauh dapat membahayakan 

kesehatan dan mengancam jiwa konsumen, serta menghilangkan kepercayaan 

konsumen terhadap informasi yang disampaikan pelaku usaha. Oleh karena itu, 

konsumen mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum meminta 

pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyampaian iklan atau brosur yang 

tidak benar atau menyesatkan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu diadakan penelitian dari aspek 

hukum keperdataan bidang perumahan dengan judul : “PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN MODEL KLASTER 

(CLUSTER) TERHADAP PENGIKLANAN YANG TIDAK BENAR”  (Studi 

di Perumahan Pesona Rajabasa Bandar Lampung) 

 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan, yaitu : 
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1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan pengembang perumahan dan 

konsumen sebagai pengguna jasa? 

2. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran hak konsumen oleh pengembang 

perumahan? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam hal 

terjadinya kerugian yang dilakukan oleh pengembang perumahan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun lingkup permasalahannya adalah: 

a. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai 

perlindungan hukum terhadap konsumen perumahan di Bandar Lampung. 

Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum Perlindungan 

Konsumen. 

b. Ruang lingkup objek kajian 

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang penerapan dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada suatu 

perusahaan perumahan (developer) tentang bagaimana perlindungan hukum 

bagi konsumen rumah model klaster di Bandar Lampung terhadap 

pengiklanan yang tidak benar. 

 

C. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan 

dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut : 
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a) Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hubungan hukum antara 

perusahaan pengembang (developer)  dengan konsumen perumahan. 

b) Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk pelanggaran hak-hak konsumen 

oleh pengembang perumahan (developer) . 

c)  Mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh konsumen jika terjadi suatu kerugian yang diakibatkan oleh (developer). 

 

2. Kegunaan  Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

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 pelaku usaha dan konsumen. 

2. Kegunaan  Praktis 

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

UndangNo.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 

pelaku usaha  dan pembeli sebagai konsumen agar tidak melakukan 

pelanggaran-pelanggaran sehingga terjadi akibat hukum atau kerugian yang 

diderita oleh konsumen.  

c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada yang 

ingin mengetahui dan mempelajari hak-hak dan kewajiban dari masing-

masing pihak yaitu antara pelaku usaha dan konsumen dalam Undang-Undang 
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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.  

 

  


